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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №3 

 

 Днес, 07.06.2019 година, комисия назначена със Заповед №ОА-423/20.05.2019 година на 

кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17, ал.1 и чл.20, 

ал.3 от ЗОП, чл.97 от ППЗОП, във връзка с чл.51, ал.1 от ППЗОП  и Заповед №ОА-

462/07.06.2019г. за замяна на член на комисия, и във връзка с обявена обществена поръчка по 

реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез „събиране на оферти с обява” № С-6 от 07.05.2019г., 

с ID 9088051, с предмет: „Изграждане и ремонт на междублоково пространство в западната 

част на гр. Ботевград в две обособени позиции“: Обособена позиция №1: „Благоустрояване 

с Детска площадка на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.390 по кадастрална 

карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“ и Обособена позиция №2: 

„Благоустрояване на част от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.86 по 

кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“ и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Николай Николов – Началник отдел ПНО 

         ЧЛЕНОВЕ:         

1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел ИКС; 

2. инж. Ирена Иванова – гл. експерт НС и ТИ;  

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт; 

4. Стефани Кръстева – мл. експерт ОПТ и К; 

 

се събра в 10:00 часа в сградата на общинската администрация Ботевград, за да отвори, 

разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол 

№2 от 30.05.2019г., относно съответствието им с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 30.05.2019г. беше изпратен на участниците по електронните им пощи, 

като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен подпис.  

Поради служебна ангажираност от основния състав на комисията отсъства Катрин 

Михайлова – юрисконсулт-член, който се замести от резервен член Таня Накова – гл. експерт 

«Обществени поръчки, търгове и конкурси», като същият подписа декларация по чл.103, ал.2 от 

ЗОП, във вр. с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

 

 Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок, както следва: 

1. „Г. Гетов“ ЕООД – вх.№5300-580(1)/03.06.19г. 

 

Няма допълнително представени документи от участник „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД. С 

Протокол №2 от 30.05.2019г. на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП комисията предостави 

възможност на участника да представи отразената в цитирания протокол липсваща информация 

и да отстрани констатираните несъответствия с изискванията на възложителя към критериите за 

подбор, за обособена позиция №1 и обособена позиция №2. Участникът е получил Протокол №2 

от 30.05.2019г. на 30.05.2019г., в удостоверение на това е изпратил обратен имейл до подателя. 

Срокът за представяне на допълнителните документи, съгласно чл.97, ал.5 от ППЗОП е до 3 

работни дни от получаване на протокола, който срок изтича на 04.06.2019г. До настоящия 

момент изисканите от участника документи не са получени в община Ботевград. С оглед на не 

представените допълнително изискани документи за участникът не може да се установи 

съответствие с критериите за подбор и на основание чл.107, т.1 от ЗОП, комисията предлага на 

Възложителя, участник  „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

обществената поръчка по обособена позиция №1 и обособена позиция №2.  

 

 Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на допълнително 

представените документи от участник „Г. Гетов“ ЕООД и установи, че участникът е представил, 

попълнил и оформил всички изискуеми документи. От представените документи става ясно, че 
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участникът отговаря на заложените минимални изисквания, посочени в обявата и 

документацията към нея, за изпълнение на поръчката и комисията предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото предложение.  

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка, и 

определяне на оценка по показател П2-Организация за изпълнение на поръчката, съгласно 

Методика за оценка на офертите. 

 

 

1. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД  

 За Обособена позиция №1: „Благоустрояване с Детска площадка на Поземлен имот /ПИ/ 

с идентификатор 05815.305.390 по кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр. 

Ботевград“ 

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

1) Срок за изпълнение на поръчката - 3 /три/ месеца, считано от датата на сключване на 

Договора; 

2) Срок на валидност на офертата – 2 /два/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

 - Работна програма (Приложение №1), описваща организацията и технологичната 

последователност за изпълнение на поръчката. Изпълнението на предмета на обществената 

поръчка обхваща следните етапи: Етап 1 – Подготвителни дейности; Етап 2 – Земно-насипни 

дейности; Етап 3 – Изграждане на настилки. За всяка дейност са дефинирани необходимите 

ресурси за нейното изпълнение- - оборудване, механизация, необходим персонал и др. Участника 

е посочил начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в 

ръководния състав и изпълнителски състав на ниво отделна задача. В предложението е налице 

организация на работната сила, която е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и 

технология за изпълнение на всички СМР, приложими за конкретния строеж, предвид неговите 

характеристики и особености, което се явява предпоставка за качественото и срочно изпълнение 

на строителството. От предложената организация за работа на екипа, ангажиран с изпълнението 

на поръчката също може да се направи обоснован извод, че строителството ще бъде изпълнено 

качествено и в срок, благодарение на посочените начини за извършване на координация и 

съгласуване на отделните дейности, между членовете на изпълнителския екип. Участникът ще 

създаде необходимите условия за спазване на оферирания срок и изискванията за безопасни и 

здравословни условия на труд, за пожарна безопасност и опазване на околната среда. Доставките 

на материалите са съобразени с технологията на изпълнение на всички видове СМР и отговорят 

на Линейния график. Техническото предложение на участника покрива изискванията на 

Възложителя, като ясно обосновава предложена технологична последователност, която 

гарантира изпълнение на всички видове СМР и същата е съобразена с Техническата 

спецификация и приложимото законодателство, приложима и относима е към конкретния 

строеж. 

 - Линеен календарен график (Приложение №2) за изпълнение на поръчката, в който 

участникът е дефинирал продължителността, последователността и необходимите човешки 

ресурси за изпълнение на всички дейности и СМР, във времето и етапите, съгласно оферирания 

срок. Същият обхваща целия обем СМР, необходим за изпълнение на настоящата обществена 

поръчка.  

 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и приложенията 

към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи и съответства на предварително обявените условия. 

 

Във връзка с всичко описано по-горе Комисията поставя на участника 60 точки 

по Показателя „Организация за изпълнение на поръчката“ (П2). С оглед на описаното 

комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

обществената поръчка. 
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2. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД  

 За Обособена позиция №2: „Благоустрояване на част от Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 05815.305.86 по кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“ 

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

 1) Срок за изпълнение на поръчката - 3 /три/ месеца, считано от датата на сключване на 

Договора; 

 2) Срок на валидност на офертата – 2 /два/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

 - Работна програма (Приложение №1), описваща организацията и технологичната 

последователност за изпълнение на поръчката. Изпълнението на предмета на обществената 

поръчка обхваща следните етапи: Етап 1 – Подготвителни дейности; Етап 2 – Земно-насипни 

дейности; Етап 3 – Изграждане на настилки. За всяка дейност са дефинирани необходимите 

ресурси за нейното изпълнение- - оборудване, механизация, необходим персонал и др. Участника 

е посочил начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в 

ръководния състав и изпълнителски състав на ниво отделна задача. В предложението е налице 

организация на работната сила, която е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и 

технология за изпълнение на всички СМР, приложими за конкретния строеж, предвид неговите 

характеристики и особености, което се явява предпоставка за качественото и срочно изпълнение 

на строителството. От предложената организация за работа на екипа, ангажиран с изпълнението 

на поръчката също може да се направи обоснован извод, че строителството ще бъде изпълнено 

качествено и в срок, благодарение на посочените начини за извършване на координация и 

съгласуване на отделните дейности, между членовете на изпълнителския екип. Участникът ще 

създаде необходимите условия за спазване на оферирания срок и изискванията за безопасни и 

здравословни условия на труд, за пожарна безопасност и опазване на околната среда. Доставките 

на материалите са съобразени с технологията на изпълнение на всички видове СМР и отговорят 

на Линейния график. Техническото предложение на участника покрива изискванията на 

Възложителя, като ясно обосновава предложена технологична последователност, която 

гарантира изпълнение на всички видове СМР и същата е съобразена с Техническата 

спецификация и приложимото законодателство, приложима и относима е към конкретния 

строеж. 

 - Линеен календарен график (Приложение №2) за изпълнение на поръчката, в който 

участникът е дефинирал продължителността, последователността и необходимите човешки 

ресурси за изпълнение на всички дейности и СМР, във времето и етапите, съгласно оферирания 

срок. Същият обхваща целия обем СМР, необходим за изпълнение на настоящата обществена 

поръчка.  

 

 След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и приложенията 

към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи и съответства на предварително обявените условия. 

 

Във връзка с всичко описано по-горе Комисията поставя на участника 60 точки по 

Показателя „Организация за изпълнение на поръчката“ (П2). С оглед на описаното 

комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

обществената поръчка. 

 

 

3. „ЛЮНИК” ЕООД 

 За Обособена позиция №1: „Благоустрояване с Детска площадка на Поземлен имот /ПИ/ 

с идентификатор 05815.305.390 по кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр. 

Ботевград“ 

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

1) Срок за изпълнение на поръчката – 75 календарни дни или 2,5 месеца (до 3 месеца), 

считано от датата на сключване на Договора; 
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2) Срок на валидност на офертата – 2 /два/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

            - Организация на изпълнението, отнасяща се за конкретните видове дейности при 

изпълнение на СМР на обекта. Отчетена е спецификата на обекта, както и са взети предвид 

конкретни изисквания на възложителя и техническата спецификация, които участникът ще 

спазва при изпълнението на настоящата поръчка. Разпределението на ръководния и 

изпълнителски състав, участникът представя в организационни схеми за управление на 

изпълнението на поръчката и за вътрешен контрол. Показана е йерархическата зависимост, с цел 

недопускане създаване на объркващи ситуации. Представено е как ще се осъществява 

комуникация в екипа на изпълнителя, както и с останалите участници в строителството. От така 

разписаната организация на  работата на състав и на изпълнителския екип са видни 

отговорностите и задълженията, начините за осъществяване на координация и съгласуване на 

дейностите между тях, както и други организационни аспекти, необходими за качественото и 

срочно изпълнение на дейностите, като за всяка от тях е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. Предложени са конкретни мерки и начини за 

контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за 

качество на завършения обект. Трудовите ресурси, необходими за реализирането на сроковете са 

осигурени съгласно сформираните работни екипи и звена по числен състав и специалисти от 

квалифицирания състав на фирмата. Тяхното разпределение във времето на изпълнение е 

показано в приложената линейна календарна графика. Планираното разпределение е съобразено 

с изискванията на Възложителя относно видовете работи, техническите спецификации, както и 

със специфичните условия на разположение на работната площадка. Строителният процес 

условно е разпределен на етапи на принципа „вид СМР“, като е съобразена работата на всеки 

етап, според технологичните изисквания за вида СМР и едновременно според обема им. В 

табличен вид е представен организационен план по време на строителството относно етапите, 

участниците, взаимодействията и координацията между участниците в процеса и методологията 

на изпълнение. Технологичната последователност в достатъчна степен е посочено по какъв 

начин участникът ще осигури качествено и срочно изпълнение на строителството и описва в 

детайли дейностите, които предвижда да изпълни, описал е с какъв човешки ресурс и 

механизация ще изпълни ремонтните дейности от предмета на обществената поръчка. 

Предложената организация включва и етапите на доставките и складирането на материалите и 

строителните продукти, което е съобразено с описаната технология на изпълнение на всички 

видове СМР, като се отнася за конкретния строеж.  

Посредством направеното предложение се създават всички необходими условия за спазване на 

срока за изграждането на строежа и се гарантира осигуряването на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В техническото 

предложение е обърнато внимание и на местата със специфични рискове, с цел недопускане на 

инциденти. 

             - Линеен календарен график за изпълнение на поръчката, от който е видна 

продължителността и последователността на предвидените работи, трудови и материални 

ресурси Същият обхваща целия обем СМР, необходим за изпълнение на настоящата обществена 

поръчка. Графикът представя в достатъчна пълнота и взаимообвързаност, разпределението на 

работите и дейностите, тяхната технологична последователност в рамките срока за изпълнение 

на строително-монтажните работи.  

 

 След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и приложенията 

към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи и съответства на предварително обявените условия. 

 

Във връзка с всичко описано по-горе Комисията поставя на участника 60 точки 

по Показателя „Организация за изпълнение на поръчката“ (П2). С оглед на описаното 

комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

обществената поръчка. 
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 За Обособена позиция №2: „Благоустрояване на част от Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 05815.305.86 по кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“ 

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

1) Срок за изпълнение на поръчката - 80 календарни дни или 2,67 месеца (до 3 месеца), 

считано от датата на сключване на Договора; 

2) Срок на валидност на офертата – 2 /два/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

         - Организация на изпълнението, отнасяща се за конкретните видове дейности при 

изпълнение на СМР на обекта. Отчетена е спецификата на обекта, както и са взети предвид 

конкретни изисквания на възложителя и техническата спецификация, които участникът ще 

спазва при изпълнението на настоящата поръчка. Разпределението на ръководния и 

изпълнителски състав, участникът представя в организационни схеми за управление на 

изпълнението на поръчката и за вътрешен контрол. Показана е йерархическата зависимост, с цел 

недопускане създаване на объркващи ситуации. Представено е как ще се осъществява 

комуникация в екипа на изпълнителя, както и с останалите участници в строителството. От така 

разписаната организация на  работата на състав и на изпълнителския екип са видни 

отговорностите и задълженията, начините за осъществяване на координация и съгласуване на 

дейностите между тях, както и други организационни аспекти, необходими за качественото и 

срочно изпълнение на дейностите, като за всяка от тях е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. Предложени са конкретни мерки и начини за 

контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за 

качество на завършения обект. Трудовите ресурси, необходими за реализирането на сроковете са 

осигурени съгласно сформираните работни екипи и звена по числен състав и специалисти от 

квалифицирания състав на фирмата. Тяхното разпределение във времето на изпълнение е 

показано в приложената линейна календарна графика. Планираното разпределение е съобразено 

с изискванията на Възложителя относно видовете работи, техническите спецификации, както и 

със специфичните условия на разположение на работната площадка. Строителният процес 

условно е разпределен на етапи на принципа „вид СМР“, като е съобразена работата на всеки 

етап, според технологичните изисквания за вида СМР и едновременно според обема им. В 

табличен вид е представен организационен план по време на строителството относно етапите, 

участниците, взаимодействията и координацията между участниците в процеса и методологията 

на изпълнение. Технологичната последователност в достатъчна степен е посочено по какъв 

начин участникът ще осигури качествено и срочно изпълнение на строителството и описва в 

детайли дейностите, които предвижда да изпълни, описал е с какъв човешки ресурс и 

механизация ще изпълни ремонтните дейности от предмета на обществената поръчка. 

Предложената организация включва и етапите на доставките и складирането на материалите и 

строителните продукти, което е съобразено с описаната технология на изпълнение на всички 

видове СМР, като се отнася за конкретния строеж.  

Посредством направеното предложение се създават всички необходими условия за спазване на 

срока за изграждането на строежа и се гарантира осигуряването на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В техническото 

предложение е обърнато внимание и на местата със специфични рискове, с цел недопускане на 

инциденти. 

             - Линеен календарен график за изпълнение на поръчката, от който е видна 

продължителността и последователността на предвидените работи, трудови и материални 

ресурси Същият обхваща целия обем СМР, необходим за изпълнение на настоящата обществена 

поръчка. Графикът представя в достатъчна пълнота и взаимообвързаност, разпределението на 

работите и дейностите, тяхната технологична последователност в рамките срока за изпълнение 

на строително-монтажните работи.  

 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и приложенията 

към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи и съответства на предварително обявените условия. 

 

Във връзка с всичко описано по-горе Комисията поставя на участника 60 точки по 

Показателя „Организация за изпълнение на поръчката“ (П2). С оглед на описаното 
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комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

обществената поръчка. 

 

След извършените от комисията действия, същата взе решение да продължи своята 

работа по обстойно разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници и 

окончателно класиране на офертите. 

 

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 двама допуснати участници по съответната обособена 

позиция. 

 

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 участници, съгласно методиката за оценка на офертите, описана в обявата и 

документацията. 

 

 За Обособена позиция №1: „Благоустрояване с Детска площадка на Поземлен имот /ПИ/ 

с идентификатор 05815.305.390 по кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр. 

Ботевград“ 

 

№ Участник Показател 

“Ценово 

предложение” 

(П1) 

Показател 

“Организация 

за изпълнение 

на 

поръчката” 

(П2) 

Комплексна 

оценка 

КО=П1+П2 

1. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД 40,00 60,00 100 

2. „ЛЮНИК” ЕООД 39,39 60,00 99,39 

 

 За Обособена позиция №2: „Благоустрояване на част от Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 05815.305.86 по кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“ 

 

№ Участник Показател 

“Ценово 

предложение” 

(П1) 

Показател 

“Организация 

за изпълнение 

на 

поръчката” 

(П2) 

Комплексна 

оценка 

КО=П1+П2 

1. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД 40,00 60,00 100 

2. „ЛЮНИК” ЕООД 39,97 60,00 99,97 

 
Забележка (за двете обособени позиции): 

1) Показател Организация за изпълнение на поръчката – П2 

2) Показател Ценово предложение – П1, който се изчислява по следната формула: 

П1 = (Цmin / Цi)) х 40 = ..................... (брой точки), 

където: 

- Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния 

участник. 

- Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската предложена цена) от 

участник, допуснат до участие в класирането. 

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата: 

КО = П1 + П2 - Максимално възможна оценка - 100 точки 
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След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избраната от Възложителя 

методика за оценка на офертите на настоящата обществена поръчка, комисията: 

 

I. Предлага за отстраняване следния участник: 

- На осн. чл.107, т.1 от ЗОП, участник „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 

 

IІ. Направи следното класиране: 

 За Обособена позиция №1: 

- На І-во място: „Г. ГЕТОВ“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

- На II-ро място: „ЛЮНИК” ЕООД с комплексна оценка – 99,39 т. 

 

 За Обособена позиция №2: 
- На І-во място: „Г. ГЕТОВ“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

- На II-ро място: „ЛЮНИК” ЕООД с комплексна оценка – 99,97 т. 

 

ІІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка обявена по реда на 

Глава двадесет и шеста от ЗОП, да бъде определен участникът, класиран на първо място „Г. 

ГЕТОВ“ ЕООД по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/*  /Николай Николов/  

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

 

2.   /П/  /инж. Ирена Иванова/ 

 

3.   /П/  /Таня Накова/ 

 

4.   /П/  /Стефани Кръстева/ 

 

 

 
Настоящият протокол се състави на 10.06.2019г. в 12:30ч. на основание чл.192, ал.4 от 

ЗОП и се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:         

ЗАМ.-К М Е Т: /П/ 

/Борис Богданов Борисов,  

Упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2019 г./ 

 

 

дата: 10. 06. 2019г. 

 

 
 

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

данни. 


