
1 

 

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

   

                 П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 5 

 

 Днес, 29.03.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-586/19.12.2018г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-24/02.11.2018г. за откриване на обществена поръчка 

с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и 

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

четири обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция на водопроводна 

мрежа с. Литаково – Етап 1“; Обособена позиция №2: „Реконструкция на водопроводна 

мрежа с. Литаково – Етап 2“ (Обособена позиция №2 е прекратена, съгласно Решение 

№19 от 23.11.2018г. на възложителя); Обособена позиция №3: „Реконструкция на 

водопроводна мрежа с. Новачене“; Обособена позиция №4: „Реконструкция на 

водопроводна мрежа с. Скравена, Община Ботевград, Етап II“, в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Катя Симеонова – нач. отдел УПП 

2. Мариета Димитрова - главен експерт "Европейски и национални 

програми и проекти" 

3. Мария Христова – нач. отдел ПНО 

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

ал.1, т.17 от ЗОП, под № ВЕ-49 

5. инж. Васил Василев -  главен експерт "ТСУ, кадастър и регулация" 

6. инж. Ирена Илиева – гл. експерт "Ниско строистелство 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. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и 

капитално строителство“ 

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

капитални вложения“ 
 

се събра в 10:00 часа в сградата на общинска администрация, за да  продължи 

своята работа по отваряне и оповестяване на Ценовите предложения на допуснатите 

участници в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания 

предмет, както и  да направи окончателна оценка и класиране на офертите.  

Поради ангажираност от основния състав на комисията отсъстваха: инж. Васил 

Василев -  главен експерт "ТСУ, кадастър и регулация", който се замести от резервен член 

Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ и инж. Ирена 

Илиева – гл. експерт "Ниско строителство и техническа инфраструктура", като същият се 

замести от инж. Стоил Атанасов  – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“, които подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП. 

 На заседанието на комисията присъства Георги Ниново Ценов – упълномощен  

представител на „Гарант90-Цонев и Сие“ ООД. Не присъстваха представители на 

средствата за масово осведомяване. 

 

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показател КТП – 

„Качество на техническото предложение“, включващ два подпоказателя: П1 „Технологична 

последователност и срокове за изпълнение” и П2 „Организация за изпълнение на поръчката” 

съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка, и пристъпи към отваряне на плик 
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с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участниците и оповестяване на 

предлаганите от тях цени, по реда на постъпване на офертите, както следва: 

 

1. „Пи Ес Пи“ ЕООД - за обособена позиция №3 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на  

1 629 076,82 лева без ДДС или 1 954 892,18 лева с ДДС. 

 

 2. „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ” ЕООД - за обособена позиция № 3 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 

1 595 486,99 лева без ДДС или 1 914 584,39 лева с ДДС. 

 

 3. „ЛЮНИК” ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 

1 462 378,00 лева без ДДС или 1 754 853,60 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №3: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 

1 620 545,93 лева без ДДС или 1 944 655,12 лева с ДДС. 

 

 4. „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД 

 ► За обособена позиция №1: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 

1 466 854,67 лева без ДДС или 1 760 225,60 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №3: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 

1 626 185,73 лева без ДДС или 1 951 422,88 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №4: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 

1 258 041,65 лева без ДДС или 1 509 649,98 лева с ДДС. 

 

 5. „ГАРАНТ90 – ЦОНЕВ И СИЕ” ООД – за  обособена позиция № 1: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 

1 440 660,17 лева без ДДС или 1 728 792,20 лева с ДДС. 

 

След извършените действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията, и същата продължи своята работа на закрито заседание по обстойно 

разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници и извършване на 

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 допуснати 

участници, но не установи такова. 

 

След извършване на горе описаните 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 допуснатите 
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участници, съгласно методиката описана в обявлението за обществена поръчка, във връзка 

с Раздел III „Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за 

определяне на оценка по всеки показател“ от  документацията. 

 

► За обособена позиция №1: 

№ Участник Показател “Качество на 

техническото 

предложение” 

(КТП) 

Показател 

“Предложена 

цена”  

(ПЦ) 

Комплексна оценка 

КО=КТПх50%+ПЦх50% 

1. „ЛЮНИК” 

ЕООД 
80 98,51 89,26 

2. „ВЕРА 

СТРОЙ” 

ЕООД  

100 98,21 99,11 

3. „ГАРАНТ90 – 

ЦОНЕВ И 

СИЕ” ООД 

80 100 90,00 

 

► За обособена позиция №3: 

№ Участник Показател “Качество 

на техническото 

предложение” 

(КТП) 

Показател 

“Предложена 

цена”  

(ПЦ) 

Комплексна оценка 

КО=КТПх50%+ЦПх50% 

1. „Пи Ес Пи“ 

ЕООД 
80 97,94 88,97 

2. „СТРОИТЕЛНА 

КОМПАНИЯ” 

ЕООД  

80 100 90,00 

3. „ЛЮНИК” 

ЕООД 
80 98,45 89,23 

4. „ВЕРА СТРОЙ” 

ЕООД 
100 98,11 99,06 

 

► За обособена позиция №4: 

№ Участник Показател “Качество на 

техническото 

предложение” 

(КТП) 

Показател 

“Предложена 

цена”  

(ПЦ) 

Комплексна оценка 

КО=КТПх50%+ПЦх50% 

1. „ВЕРА 

СТРОЙ” 

ЕООД 

100 100 100 

 
Забележка: 

1) КТП – е показател: “Качество на техническото предложение” 

2) ПЦ – е показател “Предложена цена”, който се изчислява по следната формула: 

ПЦ = ПЦтт/ПЦп х 100, където: 

ПЦтт – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти; 

ПЦп – цената предложена в оценяваната оферта; 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по 

двата показателя, изчислени по формулата: 

КО = КТПх50% + ПЦх50% 

 

Във връзка с получените резултатите от определяне на общата комплексна оценка 

по съответната обособена позиция, комисията  
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І. Направи следното класиране: 

 За обособена позиция № 1: 
На І-во място: „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД с комплексна оценка – 99,11 т. 

На II-ро място: „ГАРАНТ90 – ЦОНЕВ И СИЕ” ООД с комплексна оценка – 90,00 т. 

На III-то място: „ЛЮНИК” ЕООД с комплексна оценка – 89,26 т. 

 

 За обособена позиция № 3: 
На І-во място: „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД с комплексна оценка – 99,06 т. 

На II-ро място: „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ” ЕООД с комплексна оценка – 90,00 т. 

На III-то място: „ЛЮНИК” ЕООД с комплексна оценка – 89,23 т. 

На IV-то място: „Пи Ес Пи“ ЕООД с комплексна оценка – 88,97 т. 

 

 За обособена позиция № 4: 
На І-во място: „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД с комплексна оценка – 100 т. 

 

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

участникът, класиран на първо място за съответната обособена позиция, а именно:  

за обособена позиция № 1: „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, за обособена позиция № 3: „ВЕРА 

СТРОЙ” ЕООД и за обособена позиция № 4: „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД. 

 

 

Настоящият протокол се състави на 01.04.2019г. в 16:00ч. 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/*  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.   /П/  /Катя Симеонова/ 

 

2.   /П/  /Мариета Димитрова/ 

 

3.   /П/  /Мария Христова/ 

 

4.   /П/  /Рая Иванова / 

  

5.   /П/  /Таня Накова/ 

 

6.   /П/  /инж. Стоил Атанасов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

данни 


