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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:  

ЗАМ. - КМЕТ:   /П/* 

/Борис Борисов, 

упълномощен със Заповед №ОА-2/02.01.2019 г./ 

 

дата: 10.05.2019 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-71/31.01.2019г. на Зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание 

чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с открита процедура с Решение №ОП-30/20.12.2018г. за 

откриване  на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. 

Литаково – Етап 2“, комисия 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 

4. адв. 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“ 

  

изготви настоящия доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са 

постъпили шест оферти,  а именно: 

 

1. „ЛЮНИК“ ЕООД, с адрес: гр. София, р-н Люлин, ж.к. „Люлин 8“, ул. „338“ №1, бл.832, 

ет.2, офис 2 - с вх. №ОП-30-1/29.01.2019г. 13:45 ч.  

2. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1404, Община Триадица, бул. 

„България“ № 73, вх.Б, ет. 2, ап.Б6-208 - с вх. №ОП-30-2/30.01.2019г. 10:05 ч. 

3. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1700, р-н Студентски, ул. „Христо 

Вакарелски“ № 1, ет.3, ап. 18 - с вх. №ОП-30-3/30.01.2019г. 11:20 ч.  

4. „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1142, бул. „Васил Левски“ №14, 

партер - с вх. №ОП-30-4/30.01.2019г. 15:30 ч. 

5. „ГАРАНТ 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД, с адрес: гр. Враца, п.к. 3000, ул. „28-ми 

Октомври“ №32 - с вх. №ОП-30-5/30.01.2019г. 16:15 ч. 

6. „ОБОНАТО БИЛД“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1113, р-н Изгрев, ул. „Тинтява“ № 

126, офис 4.1 – с вх.№ОП-30-6/30.01.2019г. 16:20ч. 
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Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок. 
 

Комисията е заседавала в периода от 31.01.2019 г. до 30.04.2019г. и е изготвила следните 

протоколи: 

1. Протокол №1 от 31.01.2019 г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. 

 2. Протокол №2 от 11.03.2019г. от закритото заседание на комисията, която обстойно 

разгледа представените документи от участниците и извърши преценка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 3. Протокол №3 от 08.04.2019г. от закрито заседание на комисията, която отвори, 

разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с 

Протокол №2 от 04.02.2019г. относно съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Също така кoмисията разгледа 

техническото предложение на допуснатите участници и определи оценката 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, 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. 

След извършените от комисията действия същата: 

1. Предлага на Възложителя: 

 - на основание чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП да отстрани участник „ОБОНАТО БИЛД“ 

ЕООД, поради следните мотиви:  

В Техническото си предложение – Приложение №4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на договора – не повече от 8 (осем) месеца, но не по-късно от 

26.11.2019 г. 

Съгласно документацията на обществената поръчка, срокът за изпълнение на 

строителството е съгласно предложението на участника, но не повече от 30 /тридесет и два/ месеца 

от датата на подписване на договор. 

Възложителят изрично е посочил краен срок за изпълнение, а именно – 25.07.2021 г., който 

срок е императивно определен и не подлежи на удължаване или скъсяване, в зависимост от 

конкретното предложение на участниците. 

За тази цел, не случайно, в Приложение №4 е предвидена възможност чрез оставяне на 

празно място, позволяващо да се оферира единствено срок за изпълнение на договора в месеци 

като изрично – не е предвидена възможност, крайният посочен срок – 25.07.2021 г. да бъде обект 

на офериране, тъй като същият е дефинитивно определен. 

В тази връзка и предвид конкретното предложение на „ОБОНАТО БИЛД” ЕООД, а именно 

дейностите по договора да бъдат изпълнени за не повече от 8 /осем/ месеца, но не по-късно от 

26.11.2019 г., Комисията приема, че предложението на участника съдържа запис, който не отговаря 

на изискванията на Възложителя за оформяне на Техническото му предложение и същият 

категорично противоречи на тях. 

 

Предвид описаното, Комисията  приема, че предложението на участника не следва да 

подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде квалифицирано 

като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, по смисъла на чл. 

107, т. 2, б „а” от ЗОП.  

 

 2. Определи оценката 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 на допуснатите участници, както следва: 

 

№ Участник Качество на 

техническото 

предложение - КТП 
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1. „Люник“ ЕООД 80 

2. „Интерхолд“ ЕООД 80 

3. „Вера Строй“ ЕООД 100 

4. „Капитол Груп“ ЕООД 80 

5. „Гарант90-Цонев и Сие“ ООД 80 

 

 4. Протокол №4 от 24.04.2019г. от проведено публично заседание за отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на профила на купувача. 

    5. Протокол №5 от 30.04.2019г.  от проведено 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, както и класиране на офертите.  

 Комисията обстойно разглежда ценовите предложения на допуснатите участници и 

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 допуснати участници, но 

не установи такова. 

  

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 е 

отразена в следната таблица:  

№ Участник Показател “Качество на 

техническото 

предложение” 

(КТП) 

Показател 

“Предложена 

цена”  

(ПЦ) 

Комплексна оценка 

КО=КТПх50%+ПЦх50% 

1. „Люник” ЕООД 80 100 90,00 

2.  „Интерхолд“ 

ЕООД 
80 91,98 85,99 

3. „Вера Строй” 

ЕООД  
100 91,99 96,00 

4. „Капитол Груп“ 

ЕООД 
80 93,73 86,86 

5. „ГАРАНТ90 – 

ЦОНЕВ И 

СИЕ” ООД 

80 91,77 85,89 

 

 

След извършените от комисията действия и във връзка с получените резултатите от 

определяне на общата комплексна оценка, същата: 

 

I. Предлага за отстраняване:  

- На основание чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП, участник „ОБОНАТО БИЛД“ ЕООД, 

 

ІI. Направи следното класиране: 

 На І-во място: „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД с комплексна оценка – 96,00 т. 

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

 На III-то място: „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД с комплексна оценка – 86,86 т. 

 На IV-то място: „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД с комплексна оценка – 85,99 т. 

 На V-то място: „ГАРАНТ90 – ЦОНЕВ И СИЕ” ООД с комплексна оценка – 85,89 т. 

 

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

участникът, класиран на първо място, а именно:  „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД.  
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 На 30.04.2019г. комисията приключи своята работа и на осн.чл.60, ал.3 от ППЗОП 

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

изготвените протоколи и цялата документация по откритата процедура.  

 

 

 
КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         /П/                /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.                   /П/                /Катя Симеонова/ 

 

2.                   /П/                /Таня Накова/ 

 
3.                   /П/                /Николай Николов / 

  
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 


