
        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, 03.07.2017 година, комисия назначена със Заповед №ОА-293/15.06.2017 година 

на 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 „събиране на оферти с обява” №С-8 от 

23.05.2017г., с ID 9064604, с предмет: „Ремонт на сгради собственост на община 

Ботевград в пет обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен  ремонт  на  

покрив  на  ОУ "В. Левски" - 450 кв.м., гр. Ботевград”; Обособена позиция №2: 

„Ремонт на операционна зала в МБАЛ Ботевград“; Обособена позиция №3: 

„Реконструкция на  сграда -кухненски  блок в ДГ "Здравец", с. Трудовец”; Обособена 

позиция №4: „Реконструкция на Паметник Костница, с. Скравена”; Обособена позиция 

№5: „Основен ремонт на покрив на МБАЛ, бл.2, гр. Ботевград” и с оглед избор на 

изпълнител, в състав: 

Н   А   З  Н  А Ч  А  В  А  М: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

2. Таня Накова - гл.експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“     

3. инж. Стоил Атанасов – Началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

4. Иван Гуленов - Гл. специалист „Ниско строителство и техническа 

инфрастрктура“ 

 

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

отвори, разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани 

с Протокол №2 от 21.06.2017г., относно съответствието им с изискванията поставени от 

Възложителя. 

Протокол №2 от 21.06.2017г. беше изпратен на участниците по електронните им 

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

подпис.  

 Поради ангажираност от основния състав на комисията отсъства  Иван Гуленов - гл. 

специалист „Ниско строителство и техническа инфрастрктура“- член, като същият се замести 

от резервен член – инж. Митко Тодорин – мл. експерт «Инвеститорски контрол и капитални 

вложения», който 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.“Алтремонт“ ООД – вх.№5300-647(1)/28.06.2017г. 

2. ЕТ „ЛОСТ-90-П-Пламен Любомиров“ - вх.№5300-647(2)/29.06.2017г. 

3. „Евро – билд“ ЕООД – вх.№5300-647(3)/30.06.2017г. 

4. „Хидроинжект“ ЕООД – вх.№5300-647(4)/30.06.2017г. 

 

 Няма допълнително представени документи от участник  „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД. С 

оглед на не представените допълнително изискани документи за участникът не може да се 

установи съответствие с критериите за подбор. На осн. чл.107, т.1 от ЗОП, комисията 

предлага на Възложителя, участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не разглежда техническото 

предложение на участника, тъй като не отговаря на изискванията за критериите за подбор.  

 

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда та тяхното постъпване. 

 

 

 



  

1. “Алтремонт“  ООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи. Представените документи доказват, че 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 по обособени позиции №1, 2 и 5. 

 

2. ЕТ „ЛОСТ-90-П-Пламен Любомиров“ 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи. Представените документи доказват, че 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 по обособени позиции №2, 3 и 4. 

 

3. „Евро – билд“ ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи. Представените документи доказват, че 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 по обособени позиции №1 и 5. 

 

4. „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД 
След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи. Представените документи доказват, че 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 по обособени позиции №1, 2, 3, 4 и 5. 

 

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

разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в обществената 

поръчка, по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „Слави - Строй” ЕООД 

► За обособена позиция №1 

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

- Срок за изпълнение на поръчката - 40 /четиридесет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

месеца.  

- Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ дни от крайния срок за получаване 

на оферти. 

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

строително-ремонтни работи  - 2 /два/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

В техническото си предложение по подпоказател „Организация на изпълнението“ 

(ОИ), участникът е описал обща информация за организацията за изпълнение на строителния 

процес, представено е разпределение на задачите и отговорностите между експертите, но 

липсва описание на административните дейности по изпълнение на поръчката. Участникът 

не е представил работна програма за организация на изпълнението.  

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  5 точки. 



  

 

В техническото си предложение по подпоказател „Технология на строителството“ 

(ТС), участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Участникът ясно и разбираемо е посочил технологичната 

последователност на всички строителни работи. От описаното е видно, че ще бъдат спазени 

всички изисквания на възложителя при изпълнение на строителството. Съгласно Методиката 

за оценка и изискванията на Възложителя, технологията на строителството следва да бъде 

подробно отразена в календарен график, но такъв в офертата на участника не е на лице. 

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

Възложителя присъжда на участника  5 точки. 

 

 

2. „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД 

► За обособена позиция №1 

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

- Срок за изпълнение на поръчката - 60 /шестдесет/ календарни дни. 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

месеца.  

- Срок на валидност на офертата – 93 /деветдесет и три/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

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

строително-ремонтни работи  - 3 /три/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 

В техническото си предложение по подпоказател „Организация на изпълнението“ 

(ОИ), участникът подробно е обосновал организацията за изпълнение на строителния 

процес, при изпълнението на обекта и разпределение на ресурсите си, предложени за 

изпълнение на обществената поръчка.  Обосновката съдържа основните административни и  

организационни дейности, практическото организиране на работния процес, детайлно 

описани в подробно представена в табличен вид работна програма, също и в диаграма на 

работната ръка, като е отчетена спецификата на конкретните дейности.  Участникът е описал 

взаимовръзката между всички участници в строителния процес на обекта. Налице е пълно 

съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Технология на 

строителството“ (ТС), участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на 

строително – ремонтните работи. Ясно и разбираемо е посочил технологичната 

последователност на всички строителни работи. Обосновката съдържа концепция за 

изпълнение на обществената поръчка с подробно описани мерки за осигуряване на качество. 

Участникът е описал начина на координация между възложителя и екипа на изпълнителя, и 

техните задължения по време на строителството. За изпълнение на обекта, участникът е 

съставил и приложил  подробен календарен план, съотносим с предложения срок за 

изпълнение и дейностите са коректно представени във времето. 

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

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

 ► За обособена позиция №2: 
В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 20 /двадесет/ календарни дни. 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

месеца.  



  

- Срок на валидност на офертата – 93 /деветдесет и три/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

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

строително-ремонтни работи  - 3 /три/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 

В техническото си предложение по подпоказател „Организация на изпълнението“ 

(ОИ), участникът подробно е обосновал организацията за изпълнение на строителния 

процес, при изпълнението на обекта и разпределение на ресурсите си, предложени за 

изпълнение на обществената поръчка.  Обосновката съдържа основните административни и  

организационни дейности, практическото организиране на работния процес, детайлно 

описани в подробно представена в табличен вид работна програма, като е отчетена 

спецификата на конкретните дейности.     Участникът е описал взаимовръзката между всички 

участници в строителния процес на обекта. Ясно и изчерпателно е разработил всеки етап със 

съставните му дейности. Налице е пълно съответствие между предложените организация и 

подход на изпълнение на поръчката. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Технология на строителството“ 

(ТС), участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Ясно и разбираемо е посочил технологичната последователност на 

всички строителни работи. Обосновката съдържа концепция за изпълнение на обществената 

поръчка с подробно описани мерки за осигуряване на качество. Участникът е описал начина 

на координация между възложителя и екипа на изпълнителя, и техните задължения по време 

на строителството. За изпълнение на обекта, участникът е съставил и приложил  подробен 

календарен план, съотносим с предложения срок за изпълнение и дейностите са коректно 

представени във времето. 

 

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

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

 ► За обособена позиция №3 

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

- Срок за изпълнение на поръчката - 90 /деветдесет/ календарни дни. 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

месеца.  

- Срок на валидност на офертата – 93 /деветдесет и три/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

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

строително-ремонтни работи  - 3 /три/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 

В техническото си предложение по подпоказател „Организация на изпълнението“ 

(ОИ), участникът подробно е обосновал организацията за изпълнение на строителния 

процес, при изпълнението на обекта и разпределение на ресурсите си, предложени за 

изпълнение на обществената поръчка.  Обосновката съдържа основните административни и  

организационни дейности, практическото организиране на работния процес, детайлно 

описани в подробно представена в табличен вид работна програма, като е отчетена 

спецификата на конкретните дейности.   Участникът е описал взаимовръзката между всички 

участници в строителния процес на обекта. Ясно и изчерпателно е разработил всеки етап със 



  

съставните му дейности. Налице е пълно съответствие между предложените организация и 

подход на изпълнение на поръчката. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Технология на строителството“ 

(ТС), участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Ясно и разбираемо е посочил технологичната последователност на 

всички строителни работи. Обосновката съдържа концепция за изпълнение на обществената 

поръчка с подробно описани мерки за осигуряване на качество. Участникът е описал начина 

на координация между възложителя и екипа на изпълнителя, и техните задължения по време 

на строителството. За изпълнение на обекта, участникът е съставил и приложил  подробен 

календарен план, съотносим с предложения срок за изпълнение и дейностите са коректно 

представени във времето. 

 

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

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

 ► За обособена позиция №4: 

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

- Срок за изпълнение на поръчката - 60 /шестдесет/ календарни дни. 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

месеца.  

- Срок на валидност на офертата – 93 /деветдесет и три/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

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

строително-ремонтни работи  - 3 /три/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 

В техническото си предложение по подпоказател „Организация на изпълнението“ 

(ОИ), участникът подробно е обосновал организацията за изпълнение на строителния 

процес, при изпълнението на обекта и разпределение на ресурсите си, предложени за 

изпълнение на обществената поръчка.  Обосновката съдържа основните административни и  

организационни дейности, практическото организиране на работния процес, детайлно 

описани в подробно представена в табличен вид работна програма, също и в диаграма на 

работната ръка, като е отчетена спецификата на конкретните дейности.  Участникът е описал 

взаимовръзката между всички участници в строителния процес на обекта. Ясно и 

изчерпателно е разработил всеки етап със съставните му дейности. Налице е пълно 

съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Технология на строителството“ 

(ТС), участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Ясно и разбираемо е посочил технологичната последователност на 

всички строителни работи. Обосновката съдържа концепция за изпълнение на обществената 

поръчка с подробно описани мерки за осигуряване на качество. Участникът е описал начина 

на координация между възложителя и екипа на изпълнителя, и техните задължения по време 

на строителството. За изпълнение на обекта, участникът е съставил и приложил  подробен 

календарен план, съотносим с предложения срок за изпълнение и дейностите са коректно 

представени във времето. 



  

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

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

► За обособена позиция №5: 

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

- Срок за изпълнение на поръчката - 60 /шестдесет/ календарни дни. 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

месеца.  

- Срок на валидност на офертата – 93 /деветдесет и три/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

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

строително-ремонтни работи  - 3 /три/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 

В техническото си предложение по подпоказател „Организация на изпълнението“ 

(ОИ), участникът подробно е обосновал организацията за изпълнение на строителния 

процес, при изпълнението на обекта и разпределение на ресурсите си, предложени за 

изпълнение на обществената поръчка.  Обосновката съдържа основните административни и  

организационни дейности, практическото организиране на работния процес, детайлно 

описани в подробно представена в табличен вид работна програма, също и в диаграма на 

работната ръка, като е отчетена спецификата на конкретните дейности.  Участникът е описал 

взаимовръзката между всички участници в строителния процес на обекта. Ясно и 

изчерпателно е разработил всеки етап със съставните му дейности. Налице е пълно 

съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Технология на строителството“ 

(ТС), участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Ясно и разбираемо е посочил технологичната последователност на 

всички строителни работи. Обосновката съдържа концепция за изпълнение на обществената 

поръчка с подробно описани мерки за осигуряване на качество. Участникът е описал начина 

на координация между възложителя и екипа на изпълнителя, и техните задължения по време 

на строителството. За изпълнение на обекта, участникът е съставил и приложил  подробен 

календарен план, съотносим с предложения срок за изпълнение и дейностите са коректно 

представени във времето. 

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

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

3. „ЕВРО-БИЛД“ ЕООД 

► За обособена позиция №1 

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

- Срок за изпълнение на поръчката - 40 /четиридесет/ календарни дни. 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 96 /деветдесет и 

шест/ месеца за дървена конструкция и 60 /шестдесет/ месеца за останалите видове СМР. 

- Срок на валидност на офертата – 180 /сто и осемдесет/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

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

строително-ремонтни работи  - 3 /три/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 



  

 В техническото си предложение по подпоказател „Организация на изпълнението“ 

(ОИ), участникът подробно е обосновал организацията за изпълнение на строителния 

процес. Обосновката съдържа ясно и подробно описание на подхода и методологията за 

изпълнение на предвидените дейности. Подходът за изпълнение на предвидените дейности е 

целенасочен, като обхваща дефиниране на отделните дейности и последователността на 

тяхното изпълнение, с цел гарантиране на качествено и срочно изпълнение на поръчката. 

Текстово е представено разпределението на задачите и отговорностите между експертите 

предложени за  изпълнение на предвидените дейности,  и останалите участници в 

изпълнението на обществената поръчка, също и в диаграма на работната ръка, като е 

отчетена спецификата им. От описаното е видно, че при реализацията ще бъдат спазени 

всички нормативни изисквания. Налице е пълно съответствие между предложените 

организация и подход на изпълнение на поръчката. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Технология на строителството“ 

(ТС), участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Обосновката съдържа детайлно описание на технологичната 

последователност и основните етапи при изпълнение на строителните дейности. 

Представени са характеристики на основните материали, които ще се използват при 

изпълнение на поръчката.  За изпълнение на обекта, участникът е съставил и приложил  

подробен линеен график, съотносим с предложения срок за изпълнение и дейностите са 

коректно представени във времето. 

 

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

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

► За обособена позиция №5 

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

- Срок за изпълнение на поръчката - 45 /четиридесет и пет/ календарни дни. 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 96 /деветдесет и 

шест/ месеца за дървена конструкция и 60 /шестдесет/ месеца за останалите видове СМР. 

- Срок на валидност на офертата – 180 /сто и осемдесет/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

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

строително-ремонтни работи  - 3 /три/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Организация на изпълнението“ 

(ОИ), участникът подробно е обосновал организацията за изпълнение на строителния 

процес. Обосновката съдържа ясно и подробно описание на подхода и методологията за 

изпълнение на предвидените дейности. Подходът за изпълнение на предвидените дейности е 

целенасочен, като обхваща дефиниране на отделните дейности и последователността на 

тяхното изпълнение, с цел гарантиране на качествено и срочно изпълнение на поръчката. 

Текстово е представено разпределението на задачите и отговорностите между експертите 

предложени за  изпълнение на предвидените дейности,  и останалите участници в 

изпълнението на обществената поръчка, също и в диаграма на работната ръка, като е 

отчетена спецификата им. От описаното е видно, че при реализацията ще бъдат спазени 

всички нормативни изисквания. Налице е пълно съответствие между предложените 

организация и подход на изпълнение на поръчката. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 



  

 В техническото си предложение по подпоказател „Технология на строителството“ 

(ТС), участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Обосновката съдържа детайлно описание на технологичната 

последователност и основните етапи при изпълнение на строителните дейности. 

Представени са характеристики на основните материали, които ще се използват при 

изпълнение на поръчката.  За изпълнение на обекта, участникът е съставил и приложил  

подробен линеен график, съотносим с предложения срок за изпълнение и дейностите са 

коректно представени във времето. 

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

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

4. „АЛТРЕМОНТ“ ООД 

► За обособена позиция №1 

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

- Срок за изпълнение на поръчката - 25 /двадесет и пет/ календарни дни. 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 120 /сто и 

двадесет/ месеца. 

- Срок на валидност на офертата – 120 /сто и двадесет/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

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

строително-ремонтни работи  - 5 /пет/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Организация на изпълнението“ 

(ОИ), участникът подробно е обосновал организацията за изпълнение на строителния 

процес. Обосновката съдържа ясно и подробно описание на подхода и методологията за 

изпълнение на предвидените дейности. Ясно и подробно са описани всички организационни 

и административни дейности по изпълнение на поръчката. Представено е разпределение на 

задачите и отговорностите между участниците в строителния процес. Има представена 

подробна работна програма. От описаното е видно, че при реализацията ще бъдат спазени 

всички нормативни изисквания. Налице е пълно съответствие между предложените 

организация и подход на изпълнение на поръчката. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Технология на строителството“ 

(ТС), участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Обосновката съдържа описание на взаимодействието на работниците и 

технологичната последователност на строителния процес. За изпълнение на обекта, 

участникът е съставил и приложил  подробен линеен график, съотносим с предложения срок 

за изпълнение и дейностите са коректно представени във времето. 

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

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

► За обособена позиция №2 

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

- Срок за изпълнение на поръчката - 15 /петнадесет/ календарни дни. 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 120 /сто и 

двадесет/ месеца. 

- Срок на валидност на офертата – 120 /сто и двадесет/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

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

строително-ремонтни работи  - 5 /пет/ работни дни. 



  

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Организация на изпълнението“ 

(ОИ), участникът е описал практическото организиране на работния процес, като е 

обосновал организационните и административни дейности по изпълнението на поръчката. 

Последователността на изпълнението е отразена в календарен график, представляващ 

работна програма. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  15 точки. 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Технология на строителството“ 

(ТС), участникът е описал технологията на строителството. Разбираемо е представена 

технологичната последователност на изпълнение на отделните видове работи, която е 

отразена в приложен линеен график. 

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

Възложителя присъжда на участника  15 точки. 

 

► За обособена позиция №5 

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

- Срок за изпълнение на поръчката - 15 /петнадесет/ календарни дни. 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 120 /сто и 

двадесет/ месеца. 

- Срок на валидност на офертата – 120 /сто и двадесет/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

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

строително-ремонтни работи  - 5 /пет/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Организация на изпълнението“ 

(ОИ), участникът е описал практическото организиране на работния процес, като е 

обосновал организационните и административни дейности по изпълнението на поръчката. 

Последователността на изпълнението е отразена в календарен график, представляващ 

работна програма. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  15 точки. 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Технология на строителството“ 

(ТС), участникът е описал технологията на строителството.  Разбираемо е представена 

технологичната последователност на изпълнение на отделните видове работи, която е 

отразена в приложен линеен график. 

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

Възложителя присъжда на участника  15 точки. 

 

7. ЕТ „ЛОСТ – 90 - П – Пламен Любомиров“ 

► За обособена позиция №2 

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

- Срок за изпълнение на поръчката - 20 /двадесет/ календарни дни. 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

месеца. 

- Срок на валидност на офертата – 180 /сто и осемдесет/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 



  

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

строително-ремонтни работи  - 20 /двадесет/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 

В техническото си предложение по подпоказател „Организация на изпълнението“ 

(ОИ), участникът подробно е обосновал организацията за изпълнение на строителния 

процес. Представено е разпределението на задачите и отговорностите между участниците 

при изпълнение на строителните дейности. От описаното е видно, че при реализацията ще 

бъдат спазени всички нормативни изисквания. Участникът не е представил работна програма 

за организация на изпълнението.   

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  5 точки. 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Технология на строителството“ 

(ТС), участникът е представил само подробно описание за изработка и монтаж на дограма. 

Не става ясно каква е технологията на строителството и какви са предприетите мерки за 

постигане на качество на обекта. Участникът не е представил календарен график за 

изпълнение на поръчката. 

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

Възложителя присъжда на участника  5 точки. 

 

► За обособена позиция №3 

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

- Срок за изпълнение на поръчката - 90 /деветдесет/ календарни дни. 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

месеца. 

- Срок на валидност на офертата – 180 /сто и осемдесет/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

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

строително-ремонтни работи  - 20 /двадесет/ работни дни. 

След като комисията подробно разгледа представеното Техническо предложение, 

установи че в същото не е положен подпис на представляващия участника и печат, в 

обособеното за целта място.  

Съгласно указанията в образеца и същите, дадени в документацията, Техническото 

предложение се подписва и се представя в оригинал от участниците, респективно 

представляващия участника. Правната роля на подписа е да установи, че дадено 

волеизявление, обективирано писмено в документ, принадлежи на лицето, подписало 

документа. Саморъчно положеният подпис цели да гарантира автентичността, целостта и 

неоспоримия характер на текста, съдържащ се в подписания документ, както и да увери 

адресата по отношение на обстоятелството, че подписът е бил положен от точно определено 

лице, а именно автора на подписа. Техническото предложение се представя по образец, в 

който е посочено мястото където следва да се положи подписът на представляващия 

участника и печат, с оглед потвърждение на обстоятелството, че лицето поставило подпис, е 

изразило съгласие с всички обективирани в документа изявления и е техен автор. В 

конкретния случай не е налице изразена воля относно важни обстоятелства, включително 

свързани с организация на изпълнението и технология на строителството, които участникът е 

следвало да декларира. Предложението по чл.39, ал.3, т.1, б. „б“ от ППЗОП съставлява 

неразделна част от техническото предложение. По аргумент на чл.54, ал.8 от ППЗОП 

комисията не разполага с правна възможност да изисква допълнителни документи, когато 

установи нередовност в техническото предложение на участник. Допусната нередовност от 

страна на ЕТ „ЛОСТ – 90 - П – Пламен Любомиров“ не може да бъде санирана и 

посредством прилагане на чл.54, ал.13 от ППЗОП чрез извършване на проверка или 



  

изискване на разяснение, доколкото разяснения и допълнителни доказателства могат да 

бъдат изисквани само относно заявени от лицата данни, но не и в случаите на липса на 

волеизявление.  

 С оглед на гореописаното, за участника не може да се установи изпълнението на 

изискванията на възложителя. 

       Предвид гореизложеното и на осн. чл.107, т.2, б. «а» от ЗОП, комисията предлага на 

Възложителя, участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №3.  

 

 

 ► За обособена позиция №4 

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

- Срок за изпълнение на поръчката - 60 /шестдесет/ календарни дни. 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

месеца. 

- Срок на валидност на офертата – 180 /сто и осемдесет/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

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

строително-ремонтни работи  - 20 /двадесет/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

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

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Организация на изпълнението“ 

(ОИ), участникът подробно е обосновал организацията за изпълнение на строителния 

процес. Обосновката съдържа ясно и подробно описание на дейностите предвидени за 

изпълнени на предмета на поръчката. Подходът е целенасочен, като обхваща дефиниране на 

отделните дейности и последователността на тяхното изпълнение, с цел гарантиране на 

качествено и срочно изпълнение. Участникът е представил подробна работна програма за 

организация на изпълнението. От описаното е видно, че при реализацията ще бъдат спазени 

всички нормативни изисквания. Налице е пълно съответствие между предложените 

организация и подход на изпълнение на поръчката. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

 В техническото си предложение по подпоказател „Технология на строителството“ 

(ТС),  участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Обосновката съдържа описание на технологичната последователност на 

изпълняваните групи СМР, подробно отразена в изготвен и приложен линеен календарен 

график, съотносим с предложения срок за изпълнение и дейностите са коректно представени 

във времето.  Представени са характеристики на основните материали, които ще се използват 

при изпълнение на поръчката.   

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

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

 След разглеждане и оценка на Техническите предложения на допуснатите участници, 

комисията подробно и детайлно разгледа Ценовите предложения, заедно с приложените 

Количествено-стойностни сметки на същите по съответните обособени позиции и установи, 

следното: 

В Количествено-стойностната сметка, предложена от участник „Хидроинжект“ ЕООД за 

обособена позиция №1, комисията установи, че за поз.7: „Направа на лежаща покривна 

конструкция от бичен иглолистен материал 6х6см.“, участникът предлага нереалистична 

ед. цена от 8,00 лева без ДДС за м3. Комисията направи справка в Справочник за цените в 

строителството, от април/2017г., на издателство СЕК и установи, че в Раздел СЕК 08-

Дърводелски работи, код на СЕК 08.834 – Направа на лежаща покривна конструкция в 



  

съществуващи сгради е с обща цена 477,73 лева без ДДС и без печалба за строителя. С оглед 

на установеното, комисията приема, че е допусната техническа грешка, но в случая 

изискването на разяснение по чл.54, ал.13 от ППЗОП би довело до промяна в ценовото 

предложение, което е недопустимо, предвид забраната по чл. 104, ал.5 от ЗОП. Участникът в 

обществената поръчка е този, който е изготвял ценовото предложение и той отговаря за 

допуснати пропуски и грешки при неговото формиране. В последствие те не могат да бъдат 

санирани от комисията, тъй като това би било нарушение на ЗОП. 

С оглед на констатираното на осн. чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията предлага на 

Възложителя, участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

След извършване на гореописаните действия, комисията направи 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 участници допуснати до класиране по  

обособени позиции №1, 2 и 5, 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 по съответната обособена позиция, в съответствие с 

утвърдената методика и класиране на същите. 

 

 

► За обособена позиция №1: „Основен  ремонт  на  покрив  на  ОУ "В. Левски" - 450 

кв.м., гр. Ботевград” 

№ Участник Оценка 

– ОИ 

 

Оценка 

– ТС 

 

Оценка 

– ПЦ 

КО= 

ОИ+ТС+ПЦ 

1. „СЛАВИ - СТРОЙ” ЕООД 5.00 

 

5.00 

 

38.79 

 

48.79 

 

2. „ЕВРО-БИЛД“ ЕООД 30.00 

 

30.00 

 

38.68 

 

98.68 

 

3. „АЛТРЕМОНТ“ ООД 30.00 

 

30.00 

 

40.00 

 

100.00 

 

 

► За обособена позиция №2: „Ремонт на операционна зала в МБАЛ Ботевград“ 

№ Участник Оценка 

– ОИ 

 

Оценка 

– ТС 

 

Оценка 

– ПЦ 

КО= 

ОИ+ТС+ПЦ 

1. „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД 

 

30.00 

 

30.00 

 

40.00 

 

100.00 

 

2. „АЛТРЕМОНТ“ ООД 

 

15.00 

 

15.00 

 

38.28 

 

68.28 

 

3. ЕТ „ЛОСТ – 90- П – Пламен 

Любомиров“ 

5.00 

 

5.00 

 

39.01 

 

49.01 

 

 

 

 ► За обособена позиция №3:„Реконструкция на  сграда -кухненски  блок в ДГ 

"Здравец", с. Трудовец” 

№ Участник Оценка 

– ОИ 

 

Оценка 

– ТС 

 

Оценка 

– ПЦ 

КО= 

ОИ+ТС+ПЦ 

1. „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД 

 

30.00 

 

30.00 

 

40.00 

 

100.00 

 

Комисията не може да направи оценка по показател ПЦ, тъй като е налице само един 

допуснат участник, който получава автоматично максимален брой точки. Не се налагат 

допълнителни математически изчисления. 



  

► За обособена позиция №4: „Реконструкция на Паметник Костница, с. 

Скравена” 

№ Участник Оценка 

– ОИ 

 

Оценка 

– ТС 

 

Оценка 

– ПЦ 

КО= 

ОИ+ТС+ПЦ 

1. „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД 

 

30 

 

30 

 

39.92 

 

99.92 

 

2. ЕТ „ЛОСТ – 90– Пламен 

Любомиров“ 

 

30.00 

 

30.00 

 

40.00 

 

100.00 

 

 

 

► За обособена позиция №5: „Основен ремонт на покрив на МБАЛ, бл.2, гр. 

Ботевград”   

№ Участник Оценка 

– ОИ 

 

Оценка 

– ТС 

 

Оценка 

– ПЦ 

КО= 

ОИ+ТС+ПЦ 

1. „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД 

 

30 

 

30 

 

40 

 

100 

 

2. „ЕВРО-БИЛД“ ЕООД 

 

30 

 

30 

 

34.72 

 

94.72 

 

3. „АЛТРЕМОНТ“ ООД 

 

15 

 

15 

 

34.62 

 

64.62 

 

Забележка:   

- Показател „Организация на изпълнението” (ОИ) с максимален брой точки 30 и 

относителна тежест в комплексната оценка – 30 % 

- Показател „Технология на строителството” (ТС) за постигане на качество с 

максимален брой точки 30 и относителна тежест в комплексната оценка – 30 % 

- Показател „Предложена цена” (ПЦ) с максимален брой точки 40 и относителна тежест 

в комплексната оценка – 40 % ; Оценката се извършва по следната формула:  

ПЦ = (Ц min / Ц i) х 40 = .......... (брой точки) 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: КО = ОИ + ТС  +  ПЦ  

 

 

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

съответната обособена позиция, комисията  

 

І. Не допуска до класиране и предлага за отстраняване: 

- участник „Орка - С” ООД по обособени позиции №1, 2, 3, 4 и 5; 

- участник „Хидроинжект“ ЕООД по обособена позиция №1; 

- участник „Светлина - П“ ЕООД по обособени позиции №1 и 5; 

- участник ЕТ „ЛОСТ – 90 - П – Пламен Любомиров“ по обособена позиция №3. 

 

ІІ. Направи следното класиране: 

► За обособена позиция №1: 

     На І-во място: „АЛТРЕМОНТ“ ООД с комплексна оценка – 100 т. 

     На II – ро място: „ЕВРО-БИЛД“ ЕООД с комплексна оценка – 98,68 т. 

     На III-то място: „СЛАВИ - СТРОЙ” ЕООД с комплексна оценка – 48,79 т. 

 

► За обособена позиция №2: 

     На І-во място: „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД с комплексна оценка – 100 т. 

     На II – ро място: „АЛТРЕМОНТ“ ООД с комплексна оценка – 68,28 т. 

     На III – то място: ЕТ „ЛОСТ – 90 - П – Пламен Любомиров“ с комплексна оценка – 49,01 

 

 



  

► За обособена позиция №3: 

      На І-во място: „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД с комплексна оценка – 100 т. 

 

► За обособена позиция №4: 

      На І-во място: ЕТ „ЛОСТ – 90 - П – Пламен Любомиров“ с комплексна оценка – 100 т. 

      На II – ро място: ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД с комплексна оценка – 99,92 т. 

 

► За обособена позиция №5: 

      На І-во място: „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД с комплексна оценка – 100 т. 

      На II – ро място: „ЕВРО-БИЛД“ ЕООД с комплексна оценка – 94,72 т. 

      На III – то място: „АЛТРЕМОНТ“ ООД с комплексна оценка – 64,62 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 по 

съответната обособена позиция.  

 

КОМИСИЯ: 

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

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.                     /П/              /Мария Христова/ 

 

2.                     /П/              /Таня Накова/ 

 

3.                     /П/              /инж. Стоил Атанасов/ 

 

4.                     /П/              /инж. Митко Тодорин/ 

 

 

Настоящият протокол се състави на 17.07.2017г. в 12:00ч. на основание чл.97, ал.4 от 

ППЗОП и се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

 

 

   УТВЪРДИЛ:  /П/ 

   К М Е Т: /Иван Гавалюгов/ 

    
 

   дата: 18.07.2017г. 

 

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

данни. 


