
 

 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №2 

 

Днес, 15.07.2019 година, комисия назначена със Заповед № ОА-543/12.07.2019 година 

на зам.-кмета на община Ботевград, упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2019 год., 

издадена на основание 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 във връзка с обявена обществена поръчка по реда на Глава двадесет и 

шеста от ЗОП чрез „събиране на оферти с обява” №С-10 от 01.07.2019 г., с ID 9089787, с 

предмет: „Ремонт на кухненски блок и реконструкция на дворно пространство на 

филиал „Детелина“ на детска градина „Иглика“ в УПИ IV, кв.28, ПИ с идентификатор 

051815.302.512 по КК на ул. „Цар Самуил“, гр. Ботевград“, по проект „Красива 

България“  и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цветелин Цветков - зам.-кмет на община Ботевград 

          ЧЛЕНОВЕ: 

                              1. Катрин Михайлова – Пенчева – юрисконсулт 

       2. Стефани Кръстева – мл. експерт ОП, Т и К 

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

капитални вложения“ 

                              4. Анелия Миладинова – ст. експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“ 

 

          Резервни членове: 

        1. Николай Николов – Началник отдел ПНО 

                                         2. Таня Накова – гл. експерт ОП, Т и К 

 

 се събра в 10:00 часа в зала „Стамен Панчев“ в сградата на общинската 

администрация, за да продължи своята работа по обстойно разглеждане на представените 

документи от участниците и да извърши преценка за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Поради ползване на платен годишен отпуск от основния състав на комисията отсъства 

Катрин Михайлова-Пенчева – юрисконсулт - член, който се замести от резервен член Таня 

Накова – гл. експерт ОП, Т и К, като същият подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, във 

вр. с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

 

 Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

№1. „Ка Ва Строй“ ЕООД  

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи, че  

участникът е представил всички изискващи се документи.  Видно от същите участникът 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, с оглед на което комисията предлага на Възложителя същият да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

№2. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи, че  

участникът е представил всички изискващи се документи.  Видно от същите участникът 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 



 

 

възложителя, с оглед на което комисията предлага на Възложителя същият да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

№3. „Тес Кънстракшън Груп“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи, че  

участникът е представил всички изискващи се документи.  Видно от същите участникът 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, с оглед на което комисията предлага на Възложителя същият да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка 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 показатели  ТП-Техническо предложение; ГС-Предложен гаранционен 

срок и РГ – Предложен срок на реакция при установени гаранционни дефекти и повреди, 

съгласно Методика за оценка на офертите. 

 

№1. „Ка Ва Строй“ ЕООД  
В предложение за изпълнение на поръчката – образец №9 участникът, предлага: 

 1) Срок за изпълнение на поръчката - 4 /четири/ месеца, считано от датата на 

откриване на строителна площадка; 

 2) Гаранционни срокове, както следва: 

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и  съоръжения 

(включително и за земната основа под тях) – 15 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др., както и за вътрешни 

инсталации на сгради) –  7,5 години; 

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, контролно-измервателни системи и 

автоматика – 7,5 години. 

 3) Срок на реакция при установени гаранционни дефекти и повреди – 3 календарни 

дни. 

 

Към Предложение за изпълнение на поръчката участникът е приложил Техническото 

предложението – Приложение №1 и Линеен календарен график – Приложение №2. 

 След като разгледа по същество техническото предложение на участника, комисията 

единодушно реши: 

 1). Да присъди на участника 15 точки по подпоказателя „Организация на 

строителния процес, включително временно строителство и организация на строителната 

площадка, тъй като разгледано в цялост, техническото предложение покрива минималните 

изисквания. Посочената организация на строителния процес е съобразена с предложената 

технология за изграждане на СМР. Същата съдържа всички отделни етапи от изпълнението на 

необходимите дейности, което дава възможност на участника да планира дейностите си 

последователно и в рамките на етапа и едновременно, когато не са зависими от дейностите в 

другите етапи. Всеки етап обединява комплекс от строително-монтажни работи. Участникът 

описва, че ще създаде необходимите условия за спазване на оферирания срок. Посочени са 

конкретни мерки за опазване на околната среда и изискванията за безопасни и здравословни 

условия на труд и за пожарна безопасност, с цел недопускане на инциденти. Участникът 

предвижда изграждането на временно селище, за нуждите на строителството, оборудван с битови 

условия за преобличане на работници, и медицински пункт. Представени са конкретни 

аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок 

изпълнение на поръчката. От линейния график се вижда по какъв начин участникът ще 

гарантира изпълнението на дейностите и видовете работи необходими за изпълнение на 

предмета на поръчката, в срок и с необходимото качество.   



 

 

 

 2). Да присъди на участника 5 точки по подпоказателя „Организация на доставките 

на материали и оборудване“, тъй като разгледано в цялост, техническото предложение на 

участника покрива минималните изисквания. Участникът е предвидил регулярна доставка на 

строителните материали „ден за ден“ с оглед не затрудняване на технологичния процес на 

ползване на детското заведение. Описана е необходимата механизация, която ще използва при 

изпълнение на строежа. Процеса по планиране и доставката на материали е представен в 

линейния график, като същият е съобразен със строителния процес и напредъка при 

изпълнението на СМР. В отделна декларация – Образец №10 са описани техническите 

характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат 

вложени в строежа, съобразно изискванията на инвестиционния проект. 

 

 3). Да присъди на участника 5 точки по подпоказателя „Организация на персонала, 

взаимозаменяемост, разпределение на човешките ресурси и отговорности“, тъй като 

разгледано в цялост, техническото предложение на участника покрива минималните изисквания. 

Участникът е представил необходимия персонал ангажиран с изпълнение на строежа, като за 

всеки един от членовете на екипа му са посочени задълженията му, подчинеността и 

отговорността за вземане на решения. Подробно е описана комуникацията между всички 

участници в строителния процес. 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. Участникът описва координацията на работните звена за 

изпълнение на видовете СМР, наетите безработни от ДБТ, както и постоянното взаимодействие и 

координация с отговорните служители на Възложителя. 

 

Във връзка с всичко описано по-горе и след извършване на необходимите 

пресмятания, Комисията поставя крайна оценка по показателя „Техническо предложение” 

(ТП) на участника - 25 точки.  

 

№2. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 
В предложение за изпълнение на поръчката – образец №9 участникът, предлага: 

 1) Срок за изпълнение на поръчката - 4 /четири/ месеца, считано от датата на 

откриване на строителна площадка; 

 2) Гаранционни срокове, както следва: 

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и  съоръжения 

(включително и за земната основа под тях) – 15 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др., както и за вътрешни 

инсталации на сгради) –  7,5 години; 

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, контролно-измервателни системи и 

автоматика – 7,5 години. 

 3) Срок на реакция при установени гаранционни дефекти и повреди – 3 календарни 

дни. 

 

Към Предложение за изпълнение на поръчката участникът е приложил Работна 

програма и Линеен календарен график. 

 След като разгледа по същество работната програма на участника, комисията 

единодушно реши: 

 1). Да присъди на участника 15 точки по подпоказателя „Организация на 

строителния процес, включително временно строителство и организация на строителната 

площадка, тъй като разгледана в цялост, работната програма покрива минималните изисквания -  

съобразена е със спецификата на поръчката, както и с нормативните документи при 

изпълнение на СМР. Участникът описва изпълнението на дейностите в шест етапа – 

откриване на строителна площадка, мобилизация, извършване на СМР, тествания, въвеждане 



 

 

в експлоатация и гаранционно обслужване. Последователността и обвързването на на 

отделните етапи са съобразени с изискванията на техническия проект. Предложената 

организация на строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на 

временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на 

доставките и складирането на материалите и строителните продукти е съобразена с всички 

нормативни изисквания и се отнася за конкретния строеж, като създава всички необходими 

условия за спазване на срока за изпълнение на строежа и гарантира осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност. Участникът е 

предложил конкретни методи и механизми за временно строителство. При изпълнение на 

предвидените видове строително монтажни работи, участникът посочва, че ще спазва Линейния 

календарен график за последователността на етапите на обекта. 

 

2). Да присъди на участника 5 точки по подпоказателя „Организация на доставките на 

материали и оборудване“, тъй като разгледана в цялост, работната програма на участника 

покрива минималните изисквания. Участникът ясно обосновава начина на изпълнение на 

доставките, като същите ще се извършват планирано, в съответствие с нуждите на 

строителството и в определените срокове. Всички използвани материали за строително-

монтажните работи ще са нови и с необходимото качество, съответстващо на изискванията на 

проекта. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификати от производителите. 

Представено е описание на материалите, доставките на съоръженията и оборудването. Описани 

са мерки, осигуряващи контрол на качеството чрез проверки и осъществяване на контрол при 

доставката и влагането на материалите. Също така, участникът посочва, че ефективно ще 

прилага внедрени системи за управление на качеството.  
 

3). Да присъди на участника 5 точки по подпоказателя „Организация на персонала, 

взаимозаменяемост, разпределение на човешките ресурси и отговорности“, тъй като 

разгледана в цялост, работната програма на участника покрива минималните изисквания. 

Участникът посочва, че разполага с технически и ръководен персонал с професионална 

компетентност. Изложил е подробно задълженията и отговорностите на всеки член от екипа 

при изпълнение на поръчката. За изпълнение на строителните работи е предвидил 

механизация и техническо оборудване, които е описал подробно. Участникът описва 

координацията на работните екипи на изпълнение на видовете СМР, наетите безработни от 

ДБТ, както и взаимодействие и координация с отговорните служители на Възложителя. 

Описана е взаимовръзката и комуникацията между всички участници в строителния процес 

на обекта. 

 

Във връзка с всичко описано по-горе и след извършване на необходимите 

пресмятания, Комисията поставя крайна оценка по показателя „Техническо предложение” 

(ТП) на участника - 25 точки.  

 

№3. „Тес Кънстракшън Груп“ ЕООД 
В предложение за изпълнение на поръчката – образец №9 участникът, предлага: 

 1) Срок за изпълнение на поръчката - 4 /четири/ месеца, считано от датата на 

откриване на строителна площадка; 

 2) Гаранционни срокове, както следва: 

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и  съоръжения 

(включително и за земната основа под тях) – 15 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др., както и за вътрешни 

инсталации на сгради) –  7,5 години; 

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, контролно-измервателни системи и 

автоматика – 7,5 години. 



 

 

 3) Срок на реакция при установени гаранционни дефекти и повреди – 3 календарни 

дни. 

 

Към Предложение за изпълнение на поръчката участникът е приложил Работна 

програма и Линеен календарен график. 

 След като разгледа по същество на работната програма на участника, комисията 

единодушно реши: 

 1). Да присъди на участника 15 точки по подпоказателя „Организация на 

строителния процес, включително временно строителство и организация на строителната 

площадка, тъй като разгледана в цялост, работната програма покрива минималните изисквания. 

В своята работна програма участникът описва подхода на работа, като е разделил изпълнението 

на обекта на етапи. Етапите при изпълнение на СМР ще се реализират последователно, като 

принципно всеки следващ започва след приключване на предния. Посочената организация на 

строителната площадка е съобразена с изискванията за изпълнение на всички СМР, съдържа 

всички отделни етапи от изпълнението на необходимите дейности, показва, че 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. Участникът 

е представил кратко описание на всеки вид дейност по реда, в който предвижда да ги изпълнява. 

Представил е различни мерки, които счита, че ще допринесе за безопасното изпълнение на 

дийностите. Предложени са механизми за временно строителство, което включва временен офис, 

склад, санитарен възел, пункт за медицинска помощ и др.  

 

 2). Да присъди на участника 5 точки по подпоказателя „Организация на доставките 

на материали и оборудване“, тъй като разгледана в цялост, работната програма на участника 

покрива минималните изисквания. Всички материали, които участникът ще използва при 

строителството ще са нови и с необходимото качество, което ще се доказва с декларация за 

съответствие и протоколи от изпитване. При откриване на дефекти във влаганите материали 

същите ще се заменят с качествени, а вложените ще се отстраняват. Сроковете за доставка на 

материалите ще бъдат съобразени с работния процес, като по този начин ще се осигури 

качествено строителство, отговарящо на изискванията на възложителя. Участникът е 

представил процеса по планиране и доставката на материали и оборудване, като същите са 

съобразени с представения линеен график и строителния процес.  

 

 3). Да присъди на участника 5 точки по подпоказателя „Организация на персонала, 

взаимозаменяемост, разпределение на човешките ресурси и отговорности“, тъй като 

разгледана в цялост, работната програма на участника покрива минималните изисквания. 

Участникът посочва, че строително-монтажните работи ще бъдат извършени от 

квалифицирани технически лица, имащи умения и квалификация. Екипите за изпълнение на 

СМР ще бъдат разпределени на работни места, които да изпълняват определени видове 

работи. Разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа са описани 

последователно. Всички дейности, предмет на поръчката са обезпечени с механизация и 

човешки ресурси. Участникът е описал взаимовръзката между всички участници в строителния 

процес на обекта, разпределяне на отговорностите и дейностите между тях. Подробно описва 

организацията и координацията между квалифицираните технически лица и наетите от ДБТ 

безработни лица.  
 

Във връзка с всичко описано по-горе и след извършване на необходимите 

пресмятания, Комисията поставя крайна оценка по показателя „Техническо предложение” 

(ТП) на участника - 25 точки.  

 

 След извършеното, комисията направи оценка по показател ГС-Предложен 

гаранционен срок и РГ – Предложен срок на реакция при установени гаранционни дефекти и 

повреди, отразена в таблицата както следва: 
 

 



 

 

№ Участник Техническо 

предложение-  

ТП 

Предложен 

гаранционен 

срок - ГС 

Предложен 

срок на 

реакция при 

установени 

гаранционни 

дефекти и 

повреди - РГ 

1. «Ка Ва Строй» ЕООД 25 15 10 

2. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 25 15 10 

3. „Тес Кънстракшън“ ЕООД 25 15 10 

Забележка: 

- Показател „Предложен гаранционен срок ” – (ГС)  е с относителна тежест 15% в комплексната оценка. 

Максимален брой точки по показателя – 15 точки. 

 Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:   

                             ГС = 15
..

1
х

срокнгаранционедълъгнайсъотв

срокнгаранционесъответен

n 
  

               n - брой гаранционни срокове за видовете работи, предоставени от участника. 

 

-     Показателят РГ  - предложен срок за реакция при установени гаранционни дефекти и повреди е с 

относителна тежест 10% в комплексната оценка. Максимален брой точки по показателя – 10 точки.   

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата 

                         РГ min               

           РГ  =  --------------- х 10 

                           РГ i                   

 

      Където РГ i  e  предложения срок за реакция при установена гаранционна повреда или дефект  в календарни 

дни, съгласно Техническото предложение на съответния участник. 

     Където РГ min  e минималния предложен срок на реакция при установена гаранционна повреда или дефект в 

календарни дни, съгласно Техническото предложение  на участника предложил най-кратък срок на реакция. 

 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, комисията продължи своята 

работа по обстойно разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници. 

Комисията 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, но не установи такова.  

 

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, в съответствие с утвърдената методика и класиране на 

същите. 

 
№ Участник Предложена 

цена - ПЦ 

Техническо 

предложение-  

ТП 

Предложен 

гаранционен 

срок - ГС 

Предложен 

срок на 

реакция при 

установени 

гаранционни 

дефекти и 

повреди - РГ 

Комплексна 

оценка  

KOЦi= 

ПЦi+ТПi+ГСi+РГi 

1. «Ка Ва Строй» 

ЕООД 

50,00 25 15 10 100,00 

2. „ПАРСЕК ГРУП“ 

ЕООД 

49,46 25 15 10 99,46 

3. „Тес 

Кънстракшън“ 

ЕООД 

49,97 25 15 10 99,97 

 
Забележка:  



 

 

- Показател „Предложена цена” – ПЦ -е с относителна тежест 50% в комплексната оценка. Максимален 

брой точки по показателя – 50 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:   

 

                     ПЦ min                  

         ПЦ =   ------------ х 50    

                   ПЦ i   

 

        Където ПЦ min  e минималната предложена цена  (без ДДС), съгласно Ценовото предложение  на 

участника, предложил най-ниска цена. 

        Където ПЦ i  e  предложена цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на оценявания участник. 

 

 

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

комисията  

 

І. Направи следното класиране: 

     На І-во място: „Ка Ва Строй“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

     На II – ро място: „Тес Кънстракшън“ ЕООД с комплексна оценка – 99,97 т. 

     На III – то място: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД с комплексна оценка – 99,46 т. 

 

ІІ. 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, а 

именно: „Ка Ва Строй“ ЕООД.   

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/*  /инж. Цветелин Цветков/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.   /П/  /Таня Накова/ 

 

2.   /П/  /Стефани Кръстева/ 

 

         3.   /П/  /инж. Митко Тодорин/ 

 

         4.  /П/  /Анелия Миладинова/ 

 

 

Настоящият протокол се състави на 16.07.2019г. в 17:00ч. 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: 17. 07. 2019г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

личните данни 


