
     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, 09.12.2016 година, комисия назначена със Заповед №ОА-613/02.12.2016 година на  

зам.-кмета на Община Ботевград, 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 „Покана до определени лица” с №5300-1835 от 16.11.2016г., с 

предмет: „Ремонт на железобетонов мост над река Рударка, с.Новачене и Ремонт на мост в 

кв.20 в.з. "Зелин", гр.Ботевград“,  в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
       1. инж. Митко Тодорин – мл. експерт „Инвеститорски контрол и  

капитални вложения“ 

                               2. Иван Гуленов – ст. специалист „Контрол на състоянието на общинската 

инфраструктура“ 

                               3. Николай Николов – юрисконсулт 

                               4. Таня Накова – гл. експерт „ОП, Т и К“ 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на Общинска администрация - Ботевград, за да 

продължи своята работа по обстойно разглеждане на представените документи за съответствието 

им с изискванията на Възложителя и класиране на офертата за възлагане на обществена поръчка с 

горецитирания предмет. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на единственият участник „Люник“ 

ЕООД,както следва:  

 

1.„Люник“ ЕООД  

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е попълнил и оформил всички изискуеми 

документи.  

Относно критериите за подбор поставени от Възложителя в Раздел III, т.1 от Поканата, участникът 

следва да представи доказателство за вписване в ЦПРС, което позволява изпълнението на  

строителството на обекти Втора група - четвърта категория. Видно от представените документи в 

офертата, такава информация липсва. Комисията извърши проверка в Централен професионален 

регистър на строителя- http://register.ksb.bg/ и установи, че участикът е вписан в ЦПРС и може да 

изпълнява строителство на обекти Втора група - четвърта категория. 

Предвид констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

заложените минимални изисквания за изпълнение на поръчката, посочени в Поканата. 

 

Комисията разгледа Техническите предложения на участника, както и установи:  

В Техническото си предложение – образец №10, участникът предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката е 10 /десет/ календарни дни; 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтнини работи - 12 /дванадесет/ 

месеца.  

- Срок за отстраняване на констатирани дефекти, във връзка с извършените строително-

ремонтни работи  - 7 работни дни. 

В техническото си предложение по подпоказател „Организация на изпълнението“ 

(ОИ), участникът е описал подробно цялостната концепция за  организацията за изпълнение на 

строителния процес – подготовка на строителната площадка, доставка на материали, 

разпределение на задачите на екипа, контрол на строителните дейности, мерки за опазване на 

околната среда, мерки за безопасни условия на труд, инструкция за общите изисквания по 

противопожарна охрана. Участникът детайлно и изчерпателно описва всички основни 

организационни и административни дейности по изпълнение на поръчката, като е отчетена 

спецификата на конкретните дейности. 

По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя присъжда 

на участника  20 точки. 

http://register.ksb.bg/


  

В техническото си предложение по подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), 

участникът подробно е описал технологията за изпълнение на строително – ремонтните работи – 

изкопи, насипи, кофражни, бетонови и арматурни работи, общи положения, полагане, 

уплътняване, предпазни огради. Участникът детайло и разбираемо е посочил технологичната 

последователност на всички строителни работи за постигане на качество.  

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  30 точки. 

 

След извършеното разглеждане на офертата по предварително обявените условия от 

възложителя, и в съответствие с избрания  критерий за оценка за избор на изпълнител в 

настоящата обществена поръчка и при наличието само на една оферта, участникът получава 

следните оценки: 

 

№ 

по 

ред 

Участници Показател 

ОИ -

Организация 

на 

изпълнението 

=20 т. 

Показател ТС- 

Технология на 

строителството= 

30 т. 

Показател 

ПЦ-

Предложена 

цена 

ПЦ=(Цmin/Цi) 

х 50 

Комплексна 

оценка     

КО=ОИ+ТС+ПЦ                                                         

1 „Люник“ ЕООД 

 

20 30 50 100 

 

Не се налагат допълнителни математически изчисления. 

 

След извършване на горе описаните действия, комисията 

 

І. Направи следното класиране: 

     На І-во място: „Люник” ЕООД – с общ брой точки 100 т. 

 

ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка обявена по реда на Глава 

двадесет и шеста от ЗОП, чрез „Покана до определени лица“, да бъде определен участникът, 

класиран на първо място, а именно: „Люник” ЕООД   

 

КОМИСИЯ: 

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

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.                    /П/              /инж. Митко Тодорин / 

 

2.                    /П/              /Иван Гуленов/ 

 

3.                     /П/             /Николай Николов/ 

           

4.                     /П/              /Таня Накова/ 
 

Настоящият протокол се състави на 09.12.2016г. в 12:30ч. на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП и се 

представя на възложителя за утвърждаване. 

 

   УТВЪРДИЛ:         /П/* 

   ЗАМ. К М Е Т: /Борис Борисов/ 

   упълномощен  със Заповед №ОА-193/05.05.2016г. 

 

   дата: 09.12.2016г. 

 

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

защита на личните данни 
 


