
             О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 4 

 
 Днес, 31.01.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-583/18.12.2018г. на кмета 

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

процедурата за възлагане на обществена поръчка - публично състезание с предмет:  „Избор 

на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителните 

дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект 

„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в 

агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград“ с четири 

обособени позиции“, открита с Решение № ОП-25/08.11.2018г. на възложителя, и с оглед 

избор на изпълнител, в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Катя Симеонова – началник отдел УПП 

2. Мария Христова – началник отдел ПНО 

3. Рая Иванова, външен експерт (юрист), вписан в Списъка по чл.229, 

ал.1, т.17 от ЗОП, под №ВЕ-49 

4. инж. Ирена Илиева – гл. експерт „Ниско строителство и техническа 

инфраструктура“ 

Резервни членове:  

1. Николай Николов – гл. юрисконсулт на община Ботевград 

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

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

капитални вложения“  

 

       се събра в 13:45 часа в сградата на общинска администрация, за да  продължи своята 

работа по отваряне и оповестяване на Ценовото предложение  на допуснатият участник в 

настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, както 

и  да направи окончателна оценка и  класиране на офертата по съответната обособена 

позиция. 

 

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

 Комисията пристъпи към отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатият участник „ДЖЕНЕРИС» АД и оповестяване на предлаганите 

от него цени по съответната обособена позиция.  

 

1. За Обособена позиция 1: „Упражняване на авторски надзор при 

реконструкция на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 1“ 
 Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5. Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 14 500,00 лева без ДДС или 17 400,00 лева с ДДС, формирана както следва: 

 -  За вложен час авторски надзор за лице с пълна проектантска правоспособност 

50,00 лв./час без ДДС; 

 - За вложен час авторски надзор на лице с ограничена проектантска 

правоспособност 38,00 лв./час без ДДС. 

 

2. За Обособена позиция №2: „Упражняване на авторски надзор при 

реконструкция на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 2“ 

 Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5. Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 12 000,00 лева без ДДС или 14 400,00 лева с ДДС, формирана както следва: 

 -  За вложен час авторски надзор за лице с пълна проектантска правоспособност 



  

50,00 лв./час без ДДС; 

 - За вложен час авторски надзор на лице с ограничена проектантска 

правоспособност 38,00 лв./час без ДДС. 

 

3. За Обособена позиция №3: „Упражняване на авторски надзор при 

реконструкция на водопроводна мрежа на с. Новачене“ 
 Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5. Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 16 000,00 лева без ДДС или 19 200,00 лева с ДДС, формирана както следва: 

 -  За вложен час авторски надзор за лице с пълна проектантска правоспособност 

50,00 лв./час без ДДС; 

 - За вложен час авторски надзор на лице с ограничена проектантска 

правоспособност 38,00 лв./час без ДДС. 

 

 4. За Обособена позиция №4: „Упражняване на авторски надзор при 

реконструкция на водопроводна мрежа на с. Скравена, Община Ботевград, Етап II“ 
 Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5. Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 12 400,00 лева без ДДС или 14 880,00 лева с ДДС, формирана както следва: 

 -  За вложен час авторски надзор за лице с пълна проектантска правоспособност 

50,00 лв./час без ДДС; 

 - За вложен час авторски надзор на лице с ограничена проектантска 

правоспособност 38,00 лв./час без ДДС. 

 

 С оглед на гореописаното и извършените действия в 14:00ч., приключи публичната 

част от заседанието на комисията,  и същата продължи своята работа на закрито заседание 

по обстойно разглеждане на ценовото предложение на участника по съответната обособена 

позиция. Комисията установи, че предложената обща цена за изпълнение на обществената 

поръчка по съответната обособена позиция не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс. Налице е 

съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. В ценовото 

предложение не бяха констатирани несъответствия или аритметични грешки.  

Комисията не извърши проверка 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, тъй като има само един допуснат участник за всяка обособена 

позиция.  

 

   Във връзка с критерия за оценка и наличието само на една оферта за обособена 

позиция, участникът получава автоматично максимален брой точки по показател К1 -

„Предложена цена“ – 50 точки за всяка обособена позиция.  
 

След извършване на гореописаните действия и 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 допуснатият участник по 

съответната обособена позиция, в съответствие с утвърдената методика и класиране на 

същия. 

 

№ Участник „ДЖЕНЕРИС“ АД Оценка 

– К1 

Оценка 

– К2 

КО= 

К1+К2 

1 Обособена позиция №1 50 50 100,00 

2 Обособена позиция №2 50 50 100,00 

3 Обособена позиция №3 50 50 100,00 



  

4 Обособена позиция №4 50 50 100,00 

Забележка:   

 К1 - оценка по показател „Предложена цена“ = 50 т. 

 К2 - оценка по показател  „Организация за качествено изпълнение на поръчката“ = 50 т. 

 

КО=К1 + К2  

 

Във връзка с получените резултати от определяне на общата комплексна оценка, 

комисията  

 

 І. Направи следното класиране: 

 ► За обособена позиция №1: 

 На І-во място: „ДЖЕНЕРИС» АД, с комплексна оценка – 100,00 т. 

 

 ► За обособена позиция №2: 

 На І-во място: „ДЖЕНЕРИС» АД, с комплексна оценка – 100,00 т. 

 

 ► За обособена позиция №3: 

 На І-во място: „ДЖЕНЕРИС» АД, с комплексна оценка – 100,00 т. 

 

 ► За обособена позиция №4: 

 На І-во място: „ДЖЕНЕРИС» АД, с комплексна оценка – 100,00 т. 

 

 

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

определен участникът, класиран на първо място по съответната обособена позиция.. 

 

Настоящият протокол се състави на 31.01.2019г. в 16:00ч. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 */П/                  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.              /П/                  / Мария Христова / 

2.              /П/                  / Катя Симеонова / 

3.              /П/                  /Рая Иванова/  

4.              /П/                  /инж. Ирена Илиева/ 

 

 

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

личните данни 

 

 

 

 

 

 

 

 


