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           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, 09.04.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-582/18.12.2018г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-22/02.11.2018г. за откриване на обществена поръчка с 

предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен 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”: Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор при реконструкция 

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

строителен надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 2“; 

Обособена позиция №3: „Упражняване на строителен надзор при реконструкция на 

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

надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на 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. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

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 зала №15 в сградата на общинска администрация на закрито 

заседание, с цел разглеждане и обсъждане на представените писмени обосновки изискани с 

писмо с рег. индекс №5300-352/01.04.2019г. и рег. индекс №5300-353/01.04.2019г., както и да 

направи окончателна оценка и  класиране на офертите. 

Комисията установи, че представени от участниците писмени обосновки са в 

законоустановения срок, както следва: 

 -  „Технострой – Инвестконкулт“ ЕООД, с вх. №5300-353(1)/04.04.2019г. 

-  „Екип 123“ ЕООД, с вх.№5300-352(1)/05.04.2019г. 
  

 Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на представените писмени 

обосновки от участниците по реда на постъпването им, относно начина на образуване на 

предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка, и на основание чл.72, ал.3 

от ЗОП към оценка по отношение на нейната пълнота и обективност.   
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1. „Технострой – Инвестконкулт“ ЕООД – за обособена позиция №4 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на изключително благоприятните 

условия за предоставяне на услугата по обособена позиция №4, на които участникът се 

позовава и след подробно обсъждане и оценка, единодушно реши: Не приема 

представената обосновка, тъй като намира, че всички посочени по-долу твърдения не са 

обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2 от ЗОП, поради следните мотиви:  

1. В частта „Икономическа особеност при изпълнението на поръчката” участникът се 

позовава на наличието на два фактора – 1.„наличието на изключително благоприятни 

условия” и 2.„оригинаност на предложеното от участника решение по отношение на 

услугата”, които според него са налице в конкретния случай като обосновава тяхното 

наличие с: 

1.1. големия опит на фирмата в упражняването на строителен надзор по време на 

строителството на обекти, които са въведени в експлоатация с РП (УВЕ); 

1.2. разработената и прилагана във фирмата ефективна система за вътрешен контрол – 

всички системи по ИСО ( в т.ч. набор от документи, които улесняват 

изпълнителските екипи); 

1.3. екипа за изпълнение на поръчката (добре структуриран, квалифициран и 

мобилизиран, с поименно посочване на отделните членове и техните функции); 

1.4. ниските непреки разходи (собствен оборудван офис в гр. София, рамков договор с 

телекомуникационна компания, собствено МПС, свидетелства за управление на 

МПС от всички експерти, обосноваващо липсата на необходимост от използване на 

професионални шофьори); 

1.5. предлагана цена (наличието на определен брой сключени договори – предпоставка 

за финансова стабилност и позволяващо диференцирано определяне на финансови 

показатели, в т.ч. и на печалба, включени разходи за труд, транспорт, 

командировъчни, поддържане на застраховка, кореспонденция, комуникация, 

печатни материали, консумативи и др., разходи за изпълнение на гаранционни 

срокове – 3% от разходите за труд, разбивка на оферираната цена на база: 

специалисти по съответната част, продължителност в месеци, седмици, часове на 

седмица, общо човекочасове), съобразяване на възнагражденията на екипа с 

минималните възнаграждения за съответната професионална група според НКП и 

минималната заплата за сектора за 2018 г.; 

2. изградената и въведена специална вътрешнофирмена система за управление на 

проекти, базирана на онлайн платформа – софтуер за организиране, проследяване и 

отчитане на задачите на екипите с описание на нейните функции. 

 

 За комисията, част от посочените твърдения по т. 1.1, 1.2 и 1.3 представляват 

критерии за подбор в настоящата процедура и се отнасят с еднаква сила за всички участници, 

поради което не може да им бъде предаден характер на изключително благоприятно 

обстоятелство за участника. 

 За комисията, посочените твърдения по т. 1.4 по своето естество представляват 

описание на техническото оборудване на участника, което ще използва при евентуалното 

изпълнение на обществената поръчка като може да бъде направен обоснования извод, че 

всеки един потенциален изпълнител е логично да разполага с такова. Поради това, наличието 

на собствен офис и собствено МПС ( и свидетелства за неговото управление) в днешно време 

и предвид отдалечеността на обектите, предмет на поръчката, според комисията, не може да 

бъде прието за изключително благоприятно обстоятелство за конкретния участник, тъй като 

не би следвало да има значителен ефект върху крайната цена за изпълнение на услугата. 

 За комисията, посочените твърдения по т. 1.5 са законово определени – в частта за 

възнагражденията, командировъчните, задължителната застраховка, данъци и осигуровки и 

др., същите са правилни са, но са относими към всеки един от участниците в настоящата 

процедура. В частта за печалбата и разходите за гаранционните срокове, комисията счита, че 

същите са в оперативната самостоятелност на всеки участник в процедурата. Поради липсата 
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на обяснение, обосноваващо по-нисък размер на всяка отделна дейност, консуматив, услуга 

или нещо друго, което евентуално би могло да доведе до по-благоприятно ценово 

предложение, посоченото не може да бъде прието за изключително благоприятно 

обстоятелство за участника, а по-скоро като разяснение за вида на включените в оферираната 

цена разходи. 

 За комисията, посоченото твърдение по т.2 няма характера на обосновка, а на 

логически обяснения за предпочетения начин за работа в дружеството, посредством 

използването на софтуер, без да е налице каквато и да било обосновка, с посочване на 

допълнителни параметри, например, които реално биха съкратили разхода на време, а оттам 

евентуално и разхода на финансови ресурси, поради което не може да му бъде предаден 

характер на изключително благоприятно обстоятелство за конкретния участник. 

 

 Въз основа на всичко описано по-горе, взето предвид в неговата цялост и пълнота, 

комисията приема, че за участника „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД не са 

налице обективни изключително благоприятни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 

от ЗОП. Поради тази причина и посочените мотиви, на основание чл. 107, т. 3, предл. второ 

от ЗОП, комисията не приема обосновката и предлага на Възложителя да отстрани участника 

от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция №4. 

 

2. „Екип 123“ ЕООД – за обособена позиция №1, обособена позиция №2, обособена 

позиция №3 и обособена позиция №4  

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на изключително благоприятните 

условия за предоставяне на услугата по обособени позиции №1, №2, №3 е №4, на които 

участникът се позовава и след подробно обсъждане и оценка, единодушно реши: Не приема 

представената обосновка, тъй като намира, че всички посочени по-долу твърдения не са 

обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2 от ЗОП, поради следните мотиви:  

1. Участникът се позовава на следните обстоятелства: 

1.1.  офис в гр. Ботевград, снабден с необходимото офис-оборудване (без да уточнява 

дали е собствен или нает), обосноваващ липсата на разходи за междуградски 

транспорт и финансови средства за командировки; 

1.2. опит в изпълнението на консултантски услуги, в т.ч. и упражняването на строителен 

надзор в над 15 бр. обекти, на територията на гр. Ботевград от съшия вид и характер; 

1.3. текущо изпълнение на строителен надзор в др. обекти, в близост до гр. Ботевград, 

което позволява съчетаване на отделите дейности без излишни допълнителни разходи 

на труд и време; 

1.4. фактът, че дружеството е извършило оценка на съответствието и е изготвило 

Комплексните доклади за строежите, заложени в обособените позиции по ОП, с което 

обосновава липсата на необходимост от допълнително време за запознаване на 

изпълнителския екип с техническите условия и задачи, тъй като последните 

притежават многогодишен опит. Упоменато е и прилагането на собствена методика 

във фирмата, без да е посочено каква. 

1.5. наличието на трайни контакти с всички органи и институции – участници в процеса, 

поради дългогодишната дейност на фирмата на територията на Ботевградския регион. 

 

Участникът е посочил и начина на ценообразуване, в т.ч. и рекапитулация, съобразно 

изискванията на документацията на обществената поръчка, с посочване на срок за 

изпълнение, обем, експертен екип – на терен (с часови ставки и брой посещения на месец), 

социални и здравни застраховки и непреки разходи (офис, лиценз, квалификация, 

застраховка, проектантска правоспособност и др.) 

 

 За комисията, посочените твърдения по т. 1.1 по своето естество представляват 

описание на техническото оборудване на участника, което ще използва при евентуалното 

изпълнение на обществената поръчка без изрично да е посочено дали е собствено или наето. 
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Според комисията, наличието на оборудван офис в гр. Ботевград не може да бъде прието за 

изключително благоприятно обстоятелство за конкретния участник, тъй като видно от 

обосновката и на другия участник – наличието на офис на неголяма отдалеченост от 

обектите също явно е предпоставка за наличието на по-ниски разходи и следователно не би 

могло да има значителен ефект върху крайната цена за изпълнение на услугата (особено при 

не посочване на конкретен или дори ориентировъчен размер на евентуалните разходи, които 

биха могли да бъдат спестени). 

 За комисията, посочените твърдения по т. 1.2 и донякъде тези в т.1.3. представляват 

част от критериите за подбор в настоящата процедура и се отнасят с еднаква сила за всички 

участници, поради което не може да им бъде предаден характер на изключително 

благоприятно обстоятелство за участника. Особено факта, че липсва конкретна обосновка 

как паралелното изпълнение, и с какво точно същото, би намалило допълнителните разходи 

за труд и време. 

 За комисията, посочените твърдения по т. 1.4 и 1.5 биха могли да бъдат приети за 

благоприятни обстоятелства, но в никакъв случай и като изключителни такива. Фактът, че 

дружеството притежава многогодишен опит в изпълнението на еднакви или сходни услуги, 

няма да се вземе предвид, тъй като е част от критериите за подбор. 

Изискванията към отделните експерти са предпоставка за знанията и уменията на същите за 

вида, естеството и характера на изпълняваната услуга ( в т.ч. и за институциите, с които би се 

наложило да комуникират). Комисията не открива обстоятелства, на които участникът 

конкретно да се позовава, обяснявайки до каква степен това би се отразило на общата 

оферирана цена. 

 В рекапитулацията, комисията откри предимно обстоятелства, които участникът сочи, 

като същите или са определени първоначално от възложителя – срок за изпълнение, или са 

законово определени –възнаграждения, осигуровки и др., същите са правилни са, но са 

относими към всеки един от участниците в настоящата процедура. Комисията счита, че е 

налице липсата на обяснение, обосноваващо по-ниска стойност за изпълнение на отделен вид 

дейност, консуматив, услуга или друго, което евентуално би могло да доведе до по-

благоприятно ценово предложение. Колкото до размера на включената печалба, комисията 

отново приема, че същата е в оперативната самостоятелност на всеки от участниците и в 

конкретния случай, посочването на нейния размер не представлява по своето естество 

обосновка. В тази връзка, комисията приема, че информацията, съдържаща се в 

рекапитулацията показва само начина на ценообразуване като посоченото не може да бъде 

прието за изключително благоприятно обстоятелство за участника.  

 

Въз основа на всичко описано по-горе, взето предвид в неговата цялост и пълнота, комисията 

приема, че за участника „ЕКИП 123“ ЕООД не са налице обективни изключително 

благоприятни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Поради тази причина и 

посочените мотиви, на основание чл. 107, т. 3, предл. второ от ЗОП, комисията не приема 

обосновката и предлага на Възложителя да отстрани участника от по-нататъшно участие в 

процедурата по обособени позиции №1, №2, №3 е №4. 

 

 

След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за възлагане на настоящата обществена поръчка – „икономически 

най-изгодна оферта“, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на 

допуснатите 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 

“Организация за 

Показател 

“Предложена 

Комплексна оценка 

КО=К1+К2 
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качествено 

изпълнение на 

поръчката” 

(К2) 

цена”  

(К1) 

1. „РАФАИЛОВ 

КОНСУЛТ“ ЕООД 
34 38 72,00 

2. „ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД 

34 50 84,00 

3. „НГК КОНТРОЛ“ 

ДЗЗД 
50 32,53 82,53 

4. „НАДЗОР 

БОТЕВГРАД 2018“ 

ДЗЗД 

34 43,07 77,07 

 

► За обособена позиция №2: 

№ Участник Показател 

“Организация за 

качествено 

изпълнение на 

поръчката” 

(К2) 

Показател 

“Предложена 

цена”  

(К1) 

Комплексна оценка 

КО=К1+К2 

1. „РАФАИЛОВ 

КОНСУЛТ“ ЕООД 
34 40,98 74,98 

2. „ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД 

34 50 84,00 

3. „НГК КОНТРОЛ“ 

ДЗЗД 
50 35,12 85,12 

4. „НАДЗОР 

БОТЕВГРАД 2018“ 

ДЗЗД 

34 46,45 80,45 

 

► За обособена позиция №3: 

№ Участник Показател 

“Организация за 

качествено 

изпълнение на 

поръчката” 

(К2) 

Показател 

“Предложена 

цена”  

(К1) 

Комплексна оценка 

КО=К1+К2 

1. „РАФАИЛОВ 

КОНСУЛТ“ ЕООД 
34 42,44 76,44 

2. „ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД 

34 50 84,00 

3. „НГК КОНТРОЛ“ 

ДЗЗД 
50 36,38 86,38 

4. „НАДЗОР 

БОТЕВГРАД 2018“ 

ДЗЗД 

34 48,10 82,10 

 

► За обособена позиция №4: 
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№ Участник Показател 

“Организация за 

качествено 

изпълнение на 

поръчката” 

(К2) 

Показател 

“Предложена 

цена”  

(К1) 

Комплексна оценка 

КО=К1+К2 

1. „РАФАИЛОВ 

КОНСУЛТ“ ЕООД 
34 44,12 78,12 

2. „НГК КОНТРОЛ“ 

ДЗЗД 
50 37,68 87,68 

3. „НАДЗОР 

БОТЕВГРАД 2018“ 

ДЗЗД 

34 50 84,00 

Забележка: 

1) К1 – е показател  Предложена цена, който се изчислява по следната формула: 

К1 = (Цена мин./Цена участн.) * 50, където 

Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник 

Цена участн. е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение 

2) К2 – е показател Организация за качествено изпълнение на поръчката, който се изчислява съгласно 

приложената в документацията методика 

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

двата показателя, изчислени по формулата: 

КО = К1 + К2 

 

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: „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка – 

84,00 т. 

На II-ро място: „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД с комплексна оценка – 82,53 т. 

На III-то място:   „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД с комплексна оценка – 77,07 т. 

На IV-то място: „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка – 72,00 т. 
 

 За обособена позиция № 2: 
На І-во място: „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД с комплексна оценка – 85,12 т. 

На II-ро място: „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка – 

84,00 т. 

На III-то място: „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД с комплексна оценка – 80,45 т. 

На IV-то място: „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка – 74,98 т.  

 

 За обособена позиция № 3: 
На І-во място: „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД с комплексна оценка – 86,38 т. 

На II-ро място: „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка -  

 84,00 т. 

На III-то място: „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД с комплексна оценка – 82,10 т. 

На IV-то място: „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка – 76,44 т.  

 

 За обособена позиция № 4: 
          На І-во място: „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД с комплексна оценка – 87,68 т. 

 

 

На II-ро място: „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД с комплексна оценка – 84,00 т. 

На III-то място: „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка – 78,12 т. 
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ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

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

- за обособена позиция № 1: „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

- за обособена позиция № 2: „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД 

- за обособена позиция № 3: „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД 

- за обособена позиция № 4: „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД 

 

Настоящият протокол се състави на 10.04.2019г. в 16:00ч. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/*  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.   /П/  /Катя Симеонова/ 

 

2.   /П/  /Мариета Димитрова/ 

 

3.   /П/  /Катрин Михайлова/ 

 

4.   /П/  /Рая Иванова / 

  

5.   /П/  /инж. Васил Василев/ 

 

6.   /П/  /инж. Ирена Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

личните данни 


